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KÖZÖSSÉG - KÖZÖSSÉGFORMÁLÁS

':.4 vallás magánügy!"- han gsúlyozzák egyesek kétes értékűjelszavukat. Ha
azt szetetn ékk ifejezni , hOg}' a vallás hatósugara csak a templom és a sekrestye
falai között érvényesűlhet, akkor ez homlokegyen est ellenkezik a keresztény
vallás l ényeg ével, dc m ég az ember alaptermészet ével is, am inek pedig alkotó
elen ic a vallásosság. Jézus ugyanis eleve közösségetfonnált tanítványaiból, cl
várása: éljenek övéi közösségben és a közösségért. Ismeretcsek a korintusi és
római keresztény "háznép -közösségck", dc az őskcrcsztényck naty általános
ságban anyagi és kultur ális közösségckben éltek (vö. ApCsel 2). A pogány
társadalmat is befolyásolták élctvitclűkkcl. Ujjal mutathattak rájuk: "Néz
z étek; hogyan szcretik egym ást". A kereszt ények késűbbi történelm ük során is
sz ámos karitativ és kulturális akció, sőt mozgalom elindítói voltak.

Ez érthctő, ha tudjuk, hogy az em ber társas lény, s az emberek alkotják a
kereszt ény vallási közösségct, az Egyházat. Az Egyn é: tulajdonk éppen "azok
az emberek; akiknek [eladata az evangelizálás" (E. Klin gcr]. Az embcrckből
álló közösségszükségszcn7cn "besz élget ő társa " (Gánóczy) az emberiségnekés
Isten Egyházának s nem csak valami, az összcütközésbcn közösségct vállaló
csoportosulás ("solidarité conflictucllc" - Wamier]. Ez személyazonosságuk
gyökcrc, a világban való l étez és űk elve.Az em ber és az Egyház tulajdonképpen
rokon fogalmak. Az ember alkotja az Egyházat, az Egyh áz magába ölcli az
embert és lehctőségckct nyit neki Krisztu sbon.Az Egyh áz az ember történelm i
létének titka, hisz az Egyház által hívja meg Isten alkotó társának az embert,
s az eniber- ismét az Egyházban - igennel válaszo l Istennek; s partnerévé válik.

Az Egyház továbbá az Isten népe egységének jele, az em ber rem énységének
szcntségc és üdvösségén ek bimbója (LG 9). Az ember m int társas lény igényli
ezt a közösséget és felelősségteljcs elhatározásával társul be abba (LG 14). Az
Egyhéz 'valáságosan jelen van a hivek valamennyi törvén)'cs helyi közössé
gében: amennyiben pásztoraikhoz ragaszkodnak, őkct is egyházaknak nevezi
az újszövetségi Szentirás" (LG 26). "Az Egyház azért van, hogy Krisztus
országát az Atyaisten dicsőségére a föld végső határáig eltcrjcss:c és ílro' min
den embert részesitsen a megváltásban és az űdvosségbcn, az eniberek által
pedig Krisztushoz kapcsolódjék a vitágmindcns ég' (M 2) . A vallás telt át nem
lehet "m agánügy" a társadalmi életből való kiz árás értelmében.

A hatvanas évcktől erősödikaz ifjúság közösségigénye. Tiltakoznak a fo 
gyaszunársadalom, az eszm énytelen táj ékozi ási eszközök és a szociális igaz
ságtalanságcllcn. Hódít a karizmatikus mozgalom, a távol -keleti spirituolit ás.
Taizé és Ann Arbor szelleme, Felfedezték a kereszténység vallásdinamikáját
az cgyénis égfeilödésébcn, az erőszakmen tes szcretetbcn, az életcél és életvitel
alakításában, s a házasság és a család fontosságát. Elvetették az "izmusok"
féligazságait és a 'hivat ásosforradalm árok álm os vcrbalizmusát" (Hébrard].

Az egyházi közösség több, mint "közös alapkczdem ényez és", amilyen p l. a
békccsoport, a harmadik világ megsegítését szolgálá mozgalom stb, Az "eg}'
letcknél" is több, akkor is, ha azokat éppenséggel Kolpingnak, CAl-nak valro'
KALOT-nak hivjuk. Meghaladja az ún. "nyitott közösségckct" is, am elyek
egyes égető és újszerű egyn ézi kérdés (pl. a f elszabadulás- és a femin ista
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teológia) körüItömörít ik az embereket.A keresztény közösségek "azEgyházon
belül alakulnak, szavatolják az Egyház cgységét és szorgalmazzák az Egyház
növekedését" (VI. Pál, EN 58). Ezek azok; "am elyekben az cgy és egyedüli
katoliku s egyház létezik" (Kádex; 368.c.). Ot jellemvonásuk:

1. A keresztény közösség vetcjároja a "kivonulás": újrakezdés, fölemelke
dés, nem pedig a menekülés.A kivonulás m issziós, társadalmi és szociálisfe
lelősségvállalás az egészország, az egész egyház és emberis ég javára.

2. Közösségeinketjellemzi az evilági, szakmai, politikai, családi és vallási
életterek összefogásának és egymásba fon ásának (integrációjának) óhaja.

3. Ezt kÖl'eti közösségeink sokrétűs ége (heterogeneitása]: több generációt
és társadalmi réteget; laikusokat, szerzctesekct éspapokat összefogó törekvése.

4. A vendégszeretet is lényegcs vonás: a nyitott sziv és nyito II ajtó; az áldo
zatos agapé (Mt 25) szellemében.

5. Közösségeinket jellemzi tagjainak Egynáz-igenlése: készek bekapcsa
lódlli a plébánia, az egyházmegye; a helyi- és világegyház életébe.

Morel Gyula a szociológia professzora Innsbruckban. Tanulmányában a
közösség szakmai meghatározását irányozza elő. Nem mutatja be mind az öt
venközösségtípusl,de n éhányra alapos fényt derít. Kihangsúlyozza;hogy a kö
zösség mint emberi alkotás [ormálhat á, bár tagjait is döntőcll befoly ásolja.

Kereszty Rókus cisztercita teológus Dallasban, az Egyház közösségének
egységét vizsgálja. A tartós egység krit ériumaként a "tiszta és egyetemcs sze
retetet" jelöli meg. Mivel azonban az egyházi közösség egységét a Lélek hozza
létre, nem teremt unifo nnitást. Az Egyházat tehát nem lehet egy néppel, kul
túrával, történelmi korral vagyszervezeti[ann ával azonosítani. Az egyházi kö
zösség "a Szeiulélek révén való egymásbanlevés".

Az Egyház életében való részvétel új Ich etőségeit vázolja Őrsy László köz
ismert amerikai szaktekintély. A kihasználatlan szellemi-lelki energia sok
zűrzavart okoz a hívek körében és az egész Egyház életében. Ha a részvétel
kommunióvá, egym ással és a világgal való clkötelezctt törődéssé válik, a[eszi
tő és zavart kcltő energiák alkotó alkalmazást nyernek.

Lukács László piarista, a Vigiliafőszcrkesztője a közösségépítés vagy az
eg)'séges lelkipásztorkodás kérdéseit[eszegeti. Elemzi a vidéki és a nagyvárosi
közhangulatot, ötletekkel áll elő ésgondolkodásra, útkercs ésre késztet: mit kell
tennünk "újpogányhazánkban"? .

Hogyan jön létre a keresztény közösség a missziókban? Ezzel a t érnával
néz szembe Németh László, az Isteni Ige Társaságának tagja, aki a Fülöp-szi
geteken mz7ködik. Visszamegy egészen az ottani kezdetekrc, 1565-re, de bete
kintési nyújt a "kibontakozó jÖI'őbe" is.

Fehér Gyula boldog Daniel Brouier életét tárja elénk, aki fáradhatatlan
apostola volt a közösségnek: úgy szolgálta Krisztust, hogy közösségckct alko
toll és másokért élt.

A mikor a Közösség - Közössé!!fonnálás anyagát útjára bocsátom, remé
lem, hogy táplálékot szolgáltatok vele újraéledő helyi egyh ázunknak.

A szerkcszt ő
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TANULMÁNYOK

Morel Gyula

A KÖZÖSSÉG M INT EMBERI ALKOTÁS

Egyének sokasága még nem közöss ég. "Sok lúd" is csak abban az esetben
"győz disznót", ha - valamiféle ösztön parancsár a - egyszerre támadnak a
közös ellenségre. Ha egyik a másik után, a k ő z ö s akció többlerí előnye nél
kül pr óbálkozna, mindegyik pórul járna.

Emberi közösségröl is csak akkor beszélhetünk, ha két vagy több sze
mély részvételével valami minöségilcg más , valam i új keletkezik. Erró1 a
többlelről Arisztotelész óta sok szó esett. A görög bölcselő mondata: "Az
egész a részek előttvan" (hiteles magyarázata: l'Az egész több, mint a részek
összessége") fó1egaz ún. rendszer elméletben (alapítója Ludwig von Berta
lanffy) vált sok tudományág hasznos elemévé. Az alapelgondolás tulajdon
képpen egyszerű és világos. Egy falióra összes ré sze csak attól a pillanattól
kezdve képes minőségi újdonságra, tudniillik időt m érni, ami kor - meg 
tervezett elgondolás alapj án - az órás egy bizon yos rendbe kapcsolja össze
azokat. Az organizmus minden eleme együttvéve sem alkalmas éle tfo lya
matok megvalósítására. ha nem egy b izonyos szerkczct alkot az elemekbó1
"egészet". - Sokszor keletkezh etnek azonos r é szekből - eltérőrendezői elvek
alapján - kűlönbözö "egészek": egy bizonyos mennyiségű kőből lehet gátat,
istállót, piramist vagy házat építeni.

Az utóbbi meglá tások segíts égével az embe ri k özőss ég, a társas "egész"
néhány lényeges vonásához Juth atunk cl. Világos, hogy a közösség elemei
személyek, de a közösség több , mint a közösséget a lkotó személyek, és ez
a többlet függ a szem élyeket össze kapcsoló szerkezet típusától. Ebből az is
következik, hogy akiknek közösséggcl van dolguk , hasznosan elgo ndolkoz
hatnak azon, hogy milyen közöss égtípus felel meg a legjobban kitűzött

céljaiknak illetve az adott elvárásoknak. Hiszen minden közösségtípusnak
más és más törvényszerűségek sze rint folyik le az éle te. Sokszor emberi dön
tések eredménye egy bizonyos faj tájú közösség létrehozása vagy elősegí

tése, mint ahogy a vállalkozó sokszor szabadon választhat pl. a részvény
társaság, a korlátolt felelősségű társaság vagy a szövetk czct gazdasági for
mái között a célok és a lehetőségek m érlcgcl ésc alapján.

Szociológiai tankönyvek és lexikon ok megkül önböztet nek legalább 50
közösségtípust. Itt csak néh án y példa fölsorolás ára szor ítkozhatun k, leegy
szeríísítés által kikerülve a több fajta csoportosítás lehetőségeinek és a
finomabb megkül önböztetéseknek a tárgyalását.

A közösségck egyik legegyszerűbb fajtája a t á r s a d a I m i k ö r n y e
z e t i e g y s é g (személyek aggrcg átu ma). A részekből "egésze t" alkotó
elv itt a fizikai közelség, amely vagy rövid időre érvényesü l (színházi
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közönség, előadás hallgatói, templomi szcrtart ás résztvevői stb .), vagy vi
szonylag tartós állapot ot idéz elő (falu , bérházak közös udva rral stb.). Az
adott környezet egyrészt sze lektív hatással rendelkezik (leginkább olyan
emberek kerülnek egymás köze lébe, akikne k hasonló az érdeklődése, ilIet 
ve akiknek a környezet ilyen vagy olyan szempontból megfelel), másrészt
rán yomja bélyegét a környezeti egység r é sztvevőirc (azonos személyek is
más és más magatartást tanúsítanak a meccsen és a templomban). De e ttől

eltekintve az ilyen közösséghez nehéz megtal álni a megfelelő stílust, mert
nagyon kül őnb ö ző rétegekhez, műveltségi és egyéb kat egóriákh oz tartozó
emberekbó1 tevődhet össze .

Az utóbb említett probléma már kevésbé áll fön n az ún . t á r s a d a I 
m i k a t e g Ó r i á k esetében. Itt olyan személyekró1van szó, akik legalább
egy, az emberi együttélés szempontjából jelentősnek íté lt jeggyel rendel
keznek (egy társadalomhoz tartozó nők, munk ások, akadémikusok, millio
mosok stb.). Minthogy az ado tt jegy a társad alom szá má ra fontos, elvárá 
sokat köt hozzájuk, melyeknek a kötegér tár sad almi szerepnek nevezzük,
és melyek tipikus magatartások szociológiai magyarázatát adják (tipikus
női viselkedés, tipikus akadémikus-menta litás stb. egy társad alm on belül) .
Természetesen soha nincs dolgunk "tiszta" ka tegóriákkal: egy csak nőkből

álló közösségben lehetnek munkás és akadémikus nők, egy csa k munk á
sokból álló közösségben lehetnek nők és fér fiak . D e már ezekben az esetek
ben is van egy közös alap.

Társadalmi kategóriák tagjai között álta lába n nem léteznek személyes
kapcsolatok. Személyek, akik egymással viszonylag gyakran, sze mélyesen
érintkeznek, c s o p o r t o t alkotnak. E nnek a már szorosabb érte lemben
vett emberi közösségnek szá mos változa ta ta lálható: a bandáktól és klik
kektó1 az érdekcsoportokon át a primér cso po rto kig, mint amilyen pl. a
család. - Első pillantásra azt lehetne gondolni, hogy rmnél homogénebb egy
csoport (pl. csak akadémikus nőkből áll), annál egyszerűbb és ered 
ményesebb az élete. Ezt azonban nem lehe t tételkén t kimond ani. Esetről

esetre lem érhető, mekkora szercpct játszik az ellenté tes előny: ti. a külön 
böző adotts ágok, képességek és tapasztalatok közös kincsként való felhasz
nálás a a kölcsönös kiegészítés és kicgészülés által.

Ha egy csoport vagy nagyobb közösség meghat ározott célok eléré sé t
tűzi ki maga elé felada tként, és a megvalósítás lehetőségének optimal ása
érdekében megfelelő tartós szcrk czet ct ter emt, akkor s z e r v e z e t r ő l
beszélünk. A célok és a szerkezet tudatos megtervez ése. világos lcszögez ésc
és viszonylag tartósan kötelezővé tétele rendkívül megnövelh eti a közöss ég
eredményességét. A szervezetekbe n a sze rkezetek többféle típusát lehet
célszerűségi elvek alapján variálni. Közismert a "lineá ris" (vagy átvitt
értelemben hierarchikusnak is nevezett) fölé- és a lárendeltség i beosztás,
ahol a fölérendelt a célok elé rése érdekében megha tá rozott számú aláren
delt tevékenységére nézve re nde lkezési joggal van felruházva, mellyel adott
esetben köteles is éln i.

A másik szcrkezeti formát "funkcionálisnak" nevezz ük. Itt ugyanis kü
l önböző személyek vagy csoportok egye nrangú , egymás mcll é re ndelt tevé-
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kenységének a koordinálásáról van sz ó(pl. egy futószalag rncntén dolgozó
munkások vagy pl. a beszerzés, szállítás, gyártás stb. osztályai).

Gyakran használt modell a "törzskar i" sze rkezet. A törzskart szakértők
alkotják, mint pl. magas képzetts é gű kémiai kutat ók egy gyógyszergyárban.
A vezetőség részletes szaktudás hiányában csak irányelveket adhat nekik,
"lefelé" pedig nincs a törzskarnak rendelkezési joga: szakmunkájuk ered
ményeinek sorsáról a "lineáris" vezetőség dönt az összes szempontok (pl.
gazdaságosság, munkapiac, környezetvédelem) tekintetbe vételével. - Ilyen
szempontból IS értelmezendő a II. Vatikán i Zsinat nem egy kijelentése a
laikusok szcrep éről saját szakterületeiken az Egyház szcrvczcté n belül.

Jelen rövid tanulmányunk kereteibe nem fér bele a "község", a "kö
zösség" és a "társadalom" fogalmaknak pon tos megkülönböztetése és beha
tó tárgyalása. A teljess ég minimális foka megkíván azonban néhány meg
jegyzést és utalást. A három kifejezéssel kapcsolatos bonyodalom részben
nyelvi probléma. A fogalmak fejlődésének történetében ugyanis döntő sze
repet Játszott egy német szociol ógus, Ferdinand Tönnies "Gemeinschaft
und Gesellschaft"című könyve. A cím még pontosan lefordítható magyarra:
"Közöss ég és társadalom".A szerző érvelés e azonban pl. magyarra fordítva
már sokszor használhatatlan, mert mi ott is megkülönböztetjük a "tár
saságot" és "társadalmat", ahol a német mindk étesetben a "Gesellschaít" ki
fejezést használja. Tönnies: "A fiatalt óvjuk a rossz társaságtól (vor schlech
ter Gesellschaft); rossz közösségröl (schlechte Ge meinschaft) beszélni,
szemben áll a nyelvérzékkel". Beszélünk részvénytársaságról (Aktienge
sellschaít), de nem r észvényközösségr öl (Akticngcmeinschaft) stb. - Egy
másik bonyodalom onnan származik, hogy a "község" (Gemeinde) szó a né
metben is és a magyarban is két fogalomra használható: Községnek hívunk
egy települési formát (kisközség, nagyközség) , de vallási használatban szer
vezeti egységet és emberi közösséget is (h itközség, egyházközség).

"Társadalmon" a szociológiában álta lában azt a legkiterjedtebb emberi
együttlétet értjük, amelyben még viszonylag egységes maga tartási szabályok
(nyelv, népszokások, társadalmi szer ep ek, intézmények stb.) érvényesek.
De pl. a magyar társadalomban uralkodó, a helyes női magatartásra vo
natkozó szerepelvárások viszonylag egységesek, és erősen különböznck a
megfelelő, szintén viszonylag egységes irán i magatartási normáktól. Az an
gol szabadpiaci gazdasági intézményviszonylag egységes normái jelentősen
eltérnek az albán tervgazdasági intézmény viszonylag egységes szabályaitól
stb. Más szóval a társadalom a legátfogóbb normarendszernek, egy bizo
nyos értelemben végső társa s a koo rdináta-rendszernek hordozója. (Mel
lesleg, ugyanezt a szerepet töltötte be a község azo k számára, akik községük
határát egész életük folyamán sem fizikailag, sem szelle mileg nem lépték
át.) - A társadalomban uralkodó értékrenddel és norma rendszerrel azé rt
érdemes behatóan foglalkozni, mert az összes többi közöss égi típus ebben
a koordináta-rendszerben mozog, a társadalom nyomja rá a leghatá
sosabban a benne élő közösségre bélyegét, és nem felesleges tudni, meny
nyiben felelnek meg a kisebb emberi közösségck "játékszabályai" a tár
sadalom "j át ékszab ályainak" és mennyiben ellenpólusai azoknak. Ez a
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megfontolás különös súlyt kap az idő, a változások síkján. Szükségszerűen
konfliktusokhoz vezet egy "maradi"csoport élete a "halódó" társadalomban,
és egy "halódó" csoport élete a "maradi" társadalomban. Ezen konfliktusok
elkerü lése , csökkentése, vagy - a dolgok ismeretében - tudatos elvállalása
feltételezi az ilyen mérlegelést és összehasonlítást, ha az a konkrét
helyzetben nem is olyan egyszerű, rnint az itt vázolt elvi síkon.

40••

Az emberi kőzöss égck Iőbb típusainak rövid áttekintése után térjünk rá
néhány szempontra, amelyek a legtöbb közösség belső mikéntjére vonat
koznak. Ezen a téren is gyakorlatilas mindig az embertől vagy az embe
rektől függ a végeredmény, ha nem IS könnyedén vagy rövid távori való
sítható meg a cél - a haladás előfeltétele a világos látás. Közösségekbcn
uralkodhat többé-kevésb é d e m o k r a t i k u s vagy egyáltalán nem
demokratikus stru ktúra. Az adott időben, az adott helyzetben és az adott
közösségi tagok figyelembe vételével optimális megoldás keresésében gon
dolni kell arra, hogy a nem demokratikus struktúra többféle változatban je
lentkezhet. A diktatúra elnyomásrendszere (pl. egy fiúcsoportban a leg
erősebb tcrrorizálja a gyengébbeket) nem t ekinthető teljesen azonosnak a
patriarchális szerkezettel (amelyben pl. természet adta tekintély párosulhat
tárgyilagosan indokolt hálával), vagy egy karizmatikus vezértípus szere
pével, - A demokrá cia fogalmának vannak ugyan eléggé általánosan elfo
gadott alap meghatár ozói: a hatalom ideiglenes, szabad választás ered
ménye , ellenőrzés alatt áll, a választók által visszavonható; a többségi döntés
érvénye, a kisebbség véd elme stb. , mégis a legtöbb konkrét esetben csak
"demokratikusabb" vagy "kevésbé demokratikus" megoldásokról beszél
hetünk (pl. népszavazás vagy parlamenti demokrácia), s a változatok közti
döntésnek nagyon sok szempontot kell mérlegelnie. Egy példa a sok közül:
a politikai demokrá ciár a nézve általános mcggyőzödéssé vált az "egy ember
egy szavazat" elve. Az egyetemi demokráciában Ausztriában vitatott
kér dés, hogy helyes-e szavazati jogot adni diákoknak olyan kérdésekben is,
aho l - no ha még nem szak értök - tanári állásra pályázók szakmai minő
síté séró1 kell dön teniük. Ebben az értelemben alapvetőerr téves a kijelentés,
hogy "a katonaságban vagy az Egyházban nem lehetséges a demokrácia".
Teljesen érthetetlen, hogy miért ne szavazhatnának egy egyházközség ta~ai

arról, hogy 7 vagy 8 órakor legyen az első vasárnapi mise , vagy hogy miért
ne dönthetne a közlegénység a kaszárnyai élet rengeteg részletérőlaz adott
anyagi és funkcionális keretek között, A kérdés ezekben az esetekben nem
az "igen vagy nem", hanem hogy hol a lehetséges ill. az é sszerű határ.
Bonyolult szakmai kérdés, amely azonban érvényes a demokrácia politikai
és más területein is.

Szocio lógiailag különösen jelentős és számtalan gyakorlati következ
ménnyel jár, hogy milyen s z a b á l Yr e n d s z e r van érvényben egy adott
közösségben. Ez függ az uralkodó normák mennyisé~étőlés minőségétől,

- Nemcsak egyesületekre és szervezetekre vonatkozik: a közösségi életet
messzemenően befolyásolj a a szabályok száma: az, hogy 10 vagy 1000
előírás szabályozza a szabad játékteret ill. csökkenti az önkény lehetőségeit.
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- Az sem közörnbös, hogy az érvényben lévő normák uniformis vagy plu
ralistajellegüek-e. Más az,ha egy pártot választhatok, más az, ha több pár t
között dönthetek. Az előírás: "Pénteken hozz valami á ldoza tot!" ugyanúgy
egyértelmű, mint a másik: "Péntckcn tartózkodj a húsev ést ől! " , de az első

mégis több szabadságot jelent. - Emberek alkothatnak együttélésük szabá
lyozása érdekében merev (dogmatikus) vagy elasztikus normákat. Mindkét
típusra találunk példát európai egyetemeken. Az egyiken eontosan előírják

a diploma elnyerésének egyetlen lehetséges útját, a másikon ugyana zt az
eredményt saját személyes beosztása alapján nyeri el a diák. - Globális
szabályok (pl. "Szcresd felebarátodat! ") ugyan rengeteg választási lehető

séget hagynak nyitva (a szeretet gyakorlására nézve), de mindent tiltanak,
ami a szabállyal (a felebaráti szeretettel) ellentétben áll. Partikuláris sza
bályok (pl. "Ne ölj!") csak egyetlen magatartásra vonatkoznak, de minden
választási lehetőség nélkül. - Egyre több közösségbcn és egyre gyakrabban
váltják fel a megokolás nélküli "Tilos!" előírásokat a megokolást is tar
talmazó "Kérjük, hogy ne ..: megfogalmazások. A mai ember nem szívcscn
tííri a régi politikai és társadalmi rendszerek uralkodói stílusát, de általában
megszívlel gondosan fogalmazott felhívásokat, mint pl. egy osztrák erdő

szélén: "Értelmes emberek nem szemetelnek az úton és az erdőben , az
összes többinek pedig meg van tiltva ." - Mindezek csak példák arra, hogy
érdemes meggondolni, milyen típusú írott és íratlan szabályozások ural
kodnak ill. uralkodjanak közösségünkben.

Minden közösségben kialakulnak hivatalosan meghatározott és nem
hivatalosan (de nem kevésbé hatásosan) érvényes t á r s a d a I m i s z e 
r e p e k . Adottságokkal (különbözö képességek) vagy a közösség álta l
létrehozottjegyekkel (pl. hivatal) összekötött normatív elvár ások kötegéről
van itt szó. A közösségnek nem mindegy, hogy pl. a női tagok a nőktől elvárt
magatartást tanúsítják-e vagy nem, hogy a tiszts égviselők a tőlük elvárt
módon töltik-e be feladatukat vagy sem stb. - Ezen szercpck j órósze "ter
mészetesnek" t űnik, és ezért egyben megváltoztathatatlannak is. Világos,
hogy többé-kevésbé szabályos, elvárható emberi magatartás részben termé
szet adta okokból származik és egy bizonyos determinizmussal következik
be, pl. hogy a nÓK hoznak világra gyermeket, vagy hogy a fiatal általában
magasabb fizikai teljesítményre képes, mint az aggastyán. Dc éppen ezért
fontos ettó1 megkülönböztetni a nem kevésb é világos tényt, hogy u, a maga
tartást a normatív elvárások kötege is befolyásolja, és ezért viselkednek pl.
nÓK vagy fiatalok közösségrőlközösségre. társadalomról társadalomra, idő

ró1 időre másként. Még egyszerűbbenbelátható a társadalmi szerep jelen
tőségeazokban az esetekben, ahol magát a társadalmilag fontosnak ítélt je
gyet is maga a társadalom termeli (és normatívelvárásokkal összeköti) ,
mint pl. a "tiszteletbeli elnök" vagy a "körzeti felelős" funkciója. - Ez a
megkülönböztetés szabadítja fel az emberi elmét annak felülvizsgálatára,
hogy adott esetben emberektó1 alkotott társadalmi szcreprőlvan-e sz ó, és
ha igen, célszerű volna-e dolgozni a normatív elvárások mcgváltoztat ásán.
Ilyen úton jött létre a női emancipációs mozgalom sok tagadhatatlan
eredménye, de a laikusok szerepének újrafogalmazása is a II. Vatikáni
Zsinaton.
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Fon tos arra is reflektáln i, hogy minden közösségben sajátos k o mm u
n i k á C i Ó s s t í I u s alakul ki, mclyet azo nba n messzemenően lehet
tervezni, befolyásolni és változta tui. - Az egyes közöss égck egyedi stílusa
sok értéket és szépségct jelenthet a tagok számára. De legalább két szem
pontot érdemes tudatosítani. Az egyik a közösségen belüli célszerűs égre

vonatkozik. Ak ár egy családra, akár egy nagyobb közösségre (pl. egyház
község) gondolunk, felvet ődhetnek kérdések. Elégséges-e a tagok info r
mációja, hogy a közös ügyekkel azonosíthassák magukat és következmé
nyeiket megértéssel együtt hordozzák? Kiegyensúlyozott dia lógus folyik-e
vagy egyoldalú monológ (esetleg kétoldalú monologizá lás: egymás mellett
való elbeszélés)? - Főleg nagyobb közösségek sajátos nye lvezete (gondol
kodás- és kifejezésm ódja) az együttérzés tudatát erősíti, hagyományokat
ápol és továbbad, a "titkos nyelv"vonzalmával rendelkezik. Kife lé való hasz
nálata azonban sokszor káros, kontraproduktív lehel. Sok olyan kifejezést
és gesztust használ pl. az Egyház, amely belsőberkekben járatos, megfelelő

teológiai értelmezések birtokában lévő, sokat elmélkedő ker esztén y szá 
mára a legalkalmasabb, vagy legalábbis problémátlan, az összes többi em
bernek azonban nevetséges , érthetetlen vagy félrevezető. Ilyen példákkal
sajnos sokszor találkozunk, amikor újságban vagy rádióban pl. technikai,
gazdasági vagy orvostudományi közlemények között híreket fedezünk fel,
amelyekben (persze minden ma~arázatné lkül) a "Szentszé kröl", a "Szent
atyáról", a húsvéti "urbi ct orbi áld ásról", az "Isten országának a ter 
jesztéséró1" vagy a "Szcpl őtelcn Fogantatásról" van szó. "Befelé" helyesen
értelmezhető pl. a szerzctcsck szegénységi fogadalma (mint az önren
delkezésijogról való lemondás, szerzeten belüli kiegyenlítés, szociális fele
lősség stb .), "kifelé" azonban nem hangzik szavahihetőnek azo k előtt, akik
a szó eredeti értelmében szegények (exisztenci ális bizonytalanság, költsé 
gesebb kultur ális lehetőségekt ől való elzártság, magárahagyatottság stb.),

Társadalom-lélektani ismeretekkel való foglalkozás is sokat jelenthet a
közöss égi élet tárgyilagos megítélésében és följavításában. Más és más
típusú és különbözö szerkezetű közösségekbcn eltérő (csoportdinamikai)
l é l e k t a n i t Ö r v é n y e k érvényesek, másfaj ta lélektani jelenségek
játszódnak le, melyeknek se szcri, se száma. A jelen tan ulmányban csak
néhány utalásra szor ítkozhatunk. Nem lehet pl. meghitt hangu latot elvá rni
olyan (nagy) közösségbcn, ahol közvetlen kapcsolat a tagok között egyelőre
vagy egyáltalán lehetetlen , ahol nem ismer mindenki mindc nkit, de leh et
ú~ tagolni nagyobb közösségckct is, hogy a részegységek önmagukban a
kis közösségek minden előnyét élvezhetik, és egymás között harmó nia
uralkodik. Pártképződés a közösségckbcn nem mindig kerülhet ő el, de saját
fegyverét ellene fordíthatjuk és a pártok közötti dialógus által a közösség
átfogó erejét és értékét növelhetjük. Minden közösségbe n kialakulnak és
néha fázisszerücn váltják egymást kollektív beállítottságok a célokkal vagy
eszközökkel. AlIandó, szenvedély nélküli megfigyelésü k és tudatosításuk
megnyitja a lehetőséget arra, hogy felerősítsük vagy fékezzük azokat.
Minden közösségben vannak, akik túl sokat, és akik túl keveset beszélnek,
"nehéz" és "k ő nnyíí" emberek: a problémák megállapítása és "helymeg-
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ha tározása", valamint az ar ra következő céltudatos és diszkrét bevetés lé
nyegesen könnyíthet a helyze ten.

Végül nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy az eddig mondottakat
erősenm ódosítj ák a k ü Is ő k ö r ü I m é n y e k is. Erdckes tapasztalatokat
bocsáthat a közösségi éle tte l törődő sorstársai rendelkezésére pl. a tanár
ember, aki meg figyelte, hány hallgatója alszik el előadásai alatt a fülledt
levegőjűés há ny a frissen szellőztetettelőadótcremben. vagy hogy mennyire
függ előadásának sikere az akusztikai viszonyoktól. Köztudom ásű : más
képp alakul a vita vagy a gondolatcsere attól függ öcn, hogy a résztvevők

egymás mögött, sorokban vagy pedig egymással szemben, körben ülnek. A
gyónta tó és a gyónó között le folytatott párbeszéd stílusát általában lén ye
gesen befolyásolja, hogy a tá rgyalás és megoldáskeresés egy gyóntató
szé kben ülő és egy ugyanott térdelő, vagy két egymással szemben ülő

szemé ly között folyta tódik le. A tem plom vagy terem fütetlens égcszelektív
ha tás t váltha t ki. A megvilágítás erősségé től függhet, hogy hányan tudnak
az isten tiszteleten együtt énekelni vagy a közösségi megbeszélésen
jegyzetelni . A helyiségek berendezése és díszítési stílusa nemcsak a csal ád
ízlésé t tü krözi és hangulatát befolyásolja - érvényes ez a közösségck
"otthonára" is. - Ilyen és hasonló kérdéseket sokan huszadrangúnak nyilvá
nítana k, és tény legesen vannak, ak ik számára a közösség külsö kerete vagy
annak egyes összetevői valóban huszadrangúak. De aligha van ember, aki
mind en külsö körül ménnyel szemben közömbös lenne. Nem kevés em 
bernél elégséges néh ány negatív adottság összhatása ahhoz, hogy elveszítse
kedvét a közöss ég életében való részvételtől.

•••
Az eddig vázlatosan érintett sok részlet felsorolása után az a benyomás

támadh at, hogy az emberi közöss ég egy roppant sokrétű, bonyolult jelenség
- ami valószínűleg meg is felel a valóságnak. A rezignáció mégsem volna
jogosult. Eltekintve attól, hogy a közösség az emben egzisztencia kikerül
he te tlen velejárója, bőven van okunk arra, hogy építésén és sz épltésén lehe
tőségeink kimerítésével dolgozzunk.

Az egyik indok er re az a tény, hogy a közösségön ért ék. Az ember társas
lény, ezért léte teljességét csak a közösségbenérheti el. Ez az állítás persze
egy egész (keresztény) antropológiát tartalmaz, His zen a közösség a sze
mély szá mára nemcsak élete első szakaszában létfontosságú, hanem egész
éleién át az ismeretek szerzés énck összehasonlíthatatlanul leggazdagabb
forrása, lehetőségei nek és képességeinek mcgsokszorozása, a szerctct
konkrét valóra váltásának a terepe, ahol az egyének elkötelezettsége és köl
csönös kreatív tevékenysége (végső) értelmet nyer.

A közöss ég ápolása iránti felelősségünk másik alapja a k özőss ég tartal
makat képviselő és hordozó jellege. Az ember i összefogás ne mcsak ő n é r

ték , hanem eszköz is magasrangú értékek szolgálatában: képes azokat meg
őrizni, új résztvevőknek hagyománykén t átadni, újraértelmezni, krcat ívan
tová bb fejleszteni, a külvilág felé sokszoros erővel, ha thatósan közvetíteni.
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Természetesen mindezeknek a fordítottja is megvalósulha t. Az embe ri
szabadság ezen a téren is súlyos felelősséget hordoz. Egy bizonyos adott
közösséglehet önért ék, de lehet az a keret is,amelyben a résztvevők pokoliá
teszik egymás életét. Lehet értékek hordozója és te rjesztője, de az em
bertelenség melegágya is. A közösség emberi alkotmány, melynek meg
felelő típusa és megfelelő belső jellemvonásai megtervezhet ők és mcgva
lósíthatók - ha nem is valamiféle elvont maximális elgondolások, de min
denképpen a konkrét lehető optimum értelmében.

Kereszty Rókus

KÖZÖSSÉG AZ EGYHÁZBAN

Megpróbálom az egyházi egység teológiáját az élmény oldaláról meg
közelíteni, hogy az Egyház egysége úgy álljon elénk, mint az ember alapvető

vágyaira felelő, de egyben ezeket a vágyakat gyökeresen átformáló isteni
valóság, nem pedi~ csupán elvont fogalmak gyűjteménye (1). Olyan élm é
nyékből indulok ki, amelyeket többé-kevésbé, különböző for mában mind
annyian megtapasztaltunk.

Az egyik legelemibb erejű egységélmény egy elnyomo tt népcsoport
összefog ás ában. valamilyen közös megmozdulásában alakulhat kl. Azt hi
szem, ez az egységélmény sokkal szenvcd élycsebb, ha nemcsak az egyforma
társadalmi elnyomásból származó közössérelmek kapcsolják össze a töme
get, hanem egy közös nemzeti illetve nemzetiségi kultúrában gyökerező

összetartozás tudata. Ha ezt a közös nyelvű és kultúrájú otthon, falu, város
vagy nemzet létét fenyegeti veszély, az összefogás és az ebből fakadó
összetartozás élménye sokkal erősebb és mélyebb, mintha pusztán az
azonos munkaviszonyon alapuló közös érdekből származnék. Sok példa
közülegyet említek: az 1988.június 27-i tüntetést a Hősök terén. Az erdé lyi
magyarok végveszélye mennyi magyart indított meg nemcsak Budapesten,
hanem a világ minden részén. Hányan éppen a tüntetésben felvonulva vagy
a televíziót nézve döbbentünk rá arra, amit esetleg már régóta a tudat alá
süllyesztettünk: hogy mi magyarok mindannyian egyek vagyunk. Ezeréves
közös történetünk szimbólumai, mint pl. a Szerit Jo bb, amely előtt a
zászlóvivők a tüntetés elején tisztelegtek, Szcnt Lász ló, akinek ünnepé n
mindez történt, a Himnusz közös éneklése, és az óriási tömeg látványa egy
minden racionálisan megalapozott, egyeté rtésen túli érzelmi egységet
hozott létre, amelynek félelmetes ereje lenyűgözte, magával sodorta és
"megrészegítette" az egyéneket. Egy ilyen közös szenvedély bűvőlct ébcn

egybeforrott tömeg mindenre képes: könnyen manipulálható. Szcrcncs ére
az erdélyi tüntetés vezetőinek okos józansága ünnepi komolyságot és
higgadtságot eredményezett az egész tömegben (már amennyire ezt innen
külföldröl fel lehetett mérni). De tudjuk, hogy történelmünk folyamán és
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más népekében is a közös nemzeti érzés felébredése sokszor a nemzet ön
imádatává. más nemzetek vagy nemzetiségek irracionális gyú1öletévé, vagy
legalábbis lenézésévé torzult.

A nemzeti egységtudat élménye (tehát) kétarcú, két értelmű jelenség.
Egyfelől út saját emberségünk és azon keresztül az egyetemes emberi meg
tapasztalásához. Hiszen csak egy konkrét nyelven és konkrét kultúrán át és
legkönnyebben az "anyatejjel magunkba szívou" nyelven és kultúrán át
léphetünk ki önmagunkb ólés fogadhatjuk be embertársainkat. Amint a sze
relem megkönnyíti, de nem teszi szüks égszcr űvé a másik ember föltétlen
elfogadását és szeretetét, hasonlóképpen a nemzeti érzés megkönnyítheti
a felebarát, a mellettem élő és rám szoruló embertárs igazi szeretetét. Gon
doljunk arra, milyen kihívás a szcrctctre az erdélyi menekültek jelenléte,
hány nem keresztény embert indított és indít el az igazi segítő szerétet útján.

A nemzeti érzés azonban még messze van az igazi felebaráti szeretettó1.
Ha a más nemzet gyűlöletével,vagy csak titkos lenézésével is p árosul, ha a
saját nemzetemet illetve nemzetiségemet bármilyen finom és rejtett for
mában is, de a többi fölé emelem, akkor a nemzeti érzés akadály az igazi
emberszeretet útján, sőt esetleg bálványimádássá fajul. Minden emberben
rejtőzikolyan élményréteg. amelyet csak a saját anyanyelvén képes kifejezni
és átadni. Ha ezt a nyelvet és kultúrát elveszti, vagy elveti, saját cmberségét
csonkítja meg, annak mélységcit temeti be . Ellenben, ha valaki meg sem
kísérli a más nyclvíí ill. kultúrájú embert elfogadni, akkor más síkon és
sokkal gyökeresebben csökkenti Ic saját emberséget mint az, aki elvesztette
vagy eldobta anyanyelvi kultúráját. Hiszen éppen az "idegen", "a kü
lönbözö", "az ellenség" megértése és elfogadása kényszerít arra, hogy Iölfe
dezzcm magamban és ezen keresztül őbenne a köz ös emberit, azt, ami a
legmélyebben összekapcsol. S itt már közel kerülünk a keresztény valósá
gokhoz, az Egyház egységének a megértéséhez is. Az "idegen"-ben és fó1eg
az "ellenség"-ben csak akkor tudom meglátni és értékelni a közös (esetleg
csak potenciálisan létező) emberi értékeket, ha van valami homályos sej
tésem arról, hogy mindannyian testvérek vagyunk. Márpedig a közös
emberi testvériség élménye feltételezi egy közös Atya legalábbis homályos,
(szaknyelven "nem tematikus") mcgscjt ését. Továbbá, ha ellenségemet
nemcsak megpróbálom megérteni és elfogadni, hanem akarom, hogy a
maga "más" voltában éljen, fejlődjék és virágozzék; segítem, ha rászorul,
életemet adom érte, ha kell; egyszóval , ha ellenségemet úgy szeretem mint
önmagamat, ez a szeretet nem jöhet pusztán saját erőmből. Erre csak az
Isten Lelke képesíthet. akin ek az er ejéb en Krisztus életét adta el 
lenségeiért.

A nemzeti egységtudatnál még erősebb talán az az ösztönös
egységélmény, amelyet a közös vallási élmény táplál. A vallási ösztön a
nemzeti összetartozásnál is mélyebb forrásokból táplálkozik, és éppúgy
kétarcú, mint az utóbbi. Egy olyan vallásos lelkesedésben egyesült tö
megben, ahol a vallásos ösztön minden racionális kontrollt elsöpör, az
egyén éppúgy feladja egyéni felelősségtudatát és értelmi döntésen alapuló
szabadságát, hasonlóképpen "fölolvad " a tömegben és megrészegül ettől a
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fölolvadástöl, mint a faji egység és nagyság réviiletében tobzódó náci
t űntetök. Simone Weil mély meglátásából kiindulva azt mondhatjuk, hogy
az eltorzult nacionalista és vallásos lelkesedésben cgy hamis transzcon
deneia élménye részegít meg. Mindkett6ben valami egyéneket megolvasztó
kollektív emóció ereje működik: a tömegek a saját kollektívemóciójukat
imádják, a saját közös ösztönük ereje bíívőli el őket, és ezért adják fel em
beri méltóságuk alapját, az egyéni felelős cselekvés szabadságát. A kétfajta
fanatizmus nem is könnyen választható el egymástól: a nacionalizmus a ki
nem elégült vallásos ösztönt is mozgósítja, míg a vallásos vakbuzgóság gyak
ran vak nacionalizmussal párosul.

Azonban a vallásos ösztön kollektív megnyilvánulása, pl. egy kisebb cso
port vagy nagyobb tömeg vallásos lelkesedése nem szükségképpcn tér rossz
útra: segíthet a hit kifejezésében, amennyiben a hit az egész embert és így
érzelmeit is átformálja, továbbá másoknak is megkönnyítheti a hithez
vezetőutat. De a vallásos ösztönből fakadó lelkesedés önmagában még nem
tudja létrehozni a hit és a szeretet Szemlélekiöl ihletett egységét.

A kritérium itt is az, mint a nemzeti érzésnél: tiszta és egyetemes szere
terre vezet-e ez a lelkesedés, vagy klikket, másokat lenéző, sőt a többieket
többé-kevésbé burkollan megvetőzárt csoportot alkot? Továbbá mennyire
kívánja meg az egyéni Iclelösség a személyes lelkiismereti szabadság fela
dását? Ha az egység a Lélektől jön, akkor az egyszerre növeli az egyetemes
szeretet és a személyes érettséget; az egyént nem felolvasztja, hanem integ
rálja a közösségbe. A Lélekben való egység megtapasztalása is megrészegít,
de ez a hagyomány nyelvén s O b r i a e b r i e t a s .józan részegség, amelyben
a személyes erkölcsi érzék megtisztul, nem pedig elhomályosul.

Ezekre a megkülönböztetésekre szükségvolt, hogy eljussunk az Egyház
sajátos egységének a megértéséhez. Bár az Isten Lelke ott fú, ahol akar, és
mindenütt jelen van, ahol az "ellcnségt-ct, az idegent igazi szeretettel
elfogadó emberek élnek és cselekednek, mégis az Isten Lelke az Egyházban
van "otthon", hiszen Krisztus apostolaira lehelle a Lelket, és ezek adják
tovább az igehirdetésben, a szcntségckbcn, a közösségiélet különb özö meg
nyilvánulásaiban.

A Szeritatyák nemcsak u n a ,hanem u n i c a Ecclesia-ról beszéllek.
Azaz az Egyház nemcsak egységes, hanem egysége egydülálló és páratlan
a világon, mivel a Léleknek, Krisztusnak és az Atyának, egyszóval magának
a Szentháromságnak az egységében részesedik. Lássuk ezt most részlete
sebben: elsősorban az Egyház egységének Krisztushoz és a Szeml élekhez
való viszonyát.

Az örök Fiú emberré lett, belépett kontingens, idő és tér állal
meghatározott t örténelmünkbe. A zsidó nép fiaként Dávid házából,
Máriától született, 12 galileait választott ki, hogy művét továbbvigyék, a
zsidó szent iratokon nevelkedett, a zsidó húsvéti vacsorán a kenyeret és bort
tette föláldozandó teste és vére életadó szemségévé. Fellámadása után
Péter és Pál Rómába helyezte át a terjedő Egyház súlypontját. Egyszóval a
megtestesülés miatt az Egyház egysége konkrét, történetileg meghatározott
formákhoz van kötve. A történelem folyamán az Egyház egysége mindig a
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zsidó és gör ög nyelven megírt Bibliához, a galileai apostolokhoz, Pálhoz és
azok utódaihoz, a püspökökh öz, ezeken belül különös módon a római püs
pökhöz, valamint tört énetileg megha tá rozott egyet emes zsinatok hitvallá
saihoz kap csolódik. Legfőbb szemségébe n az Egyház mindig a kenye ret és
a bort, a földközi-tengeri kultúra termékeit fogja felhasználni, nem pedig
rizst és teát , amely a keleti kult úr ára j ellemző. Az egység e formái mind
kontingens formák; azaz ha az Isten Fia másutt testesült volna meg, más
formákhoz kötödnc az egyházi egység. Bár e formák mind esedékesek,
mégis a jelen üdvre ndben k ö tclczőck, az Egyház nem változtathatja meg
őket, nem azért, mcrt az egyházi hierar chia megcsontosodott, kon zervatív
bürokratákból áll, hanem azért, rncrt az Egyház a történelmi Krisztussal
kapcsol össze. Léon Bloy szavai szerint az egész keresztény világ minde n
nap egy zsid ó vérét issza (nem egy kínaiét vagy cszkimóét), Az Egyház egy
ségének és így az egész emberiség egységének a kezdőpontja, kovásza és
előlegezett megval ósulása a názáreti J ézus, és nem a nepali Sid dha rta Gau 
tama vagy a kínai Kunk-Fu-Tzu. Mindez természetesen lehete lt volna más
ként , ha az Isten Fia másban , máshol és más id őben testesül meg (2).

Ám a megtestesülés csak egyik alapvető meghatározója az Egyház egy
ségének. Ez magyarázza meg, miért van szükség konkrét , láth at ó tört éneti
intézményekre, Szentírásr a, hitvall ásokra, szentségekre és az egyházi
rendre. Ez a láth ató Egyház analóg módon a Krisztus látható jclcnl étét
folytatja minden helyen és minden korban a tör ténelem végéig. A másik, az
elsőtől elválaszthatat lan , de alt ól k ülőnb ö ző, egyfor mán lényeges megha
tározó elv maga a Szenilélek. Az ember Jézus a Szemlélekbe n fogantatik
és ezért Isten egyszülött Fia (Mt 1,18; Lk 1,35). A Szem lélek új módon árad
ki rá és nyugszik meg rajta nyilvános mííköd ésének a kezde tén, hogy mes
siási rníívét a Szenil élek erejében haj tsa végre (Mt 3,16, par .). A Szeritlélek
"hajtja ki" a pusztába (Mk 1,12), a Szcntl élck erejében gyógyít (Lk 4,18), a
Szemlélekben hallja Atyja szavá t (Lk 3,22), Obcnnc imádkozik A tyjához és
találja Atyja akara tába n legnagyobb örömét (Lk 10,21); végül a Lélek által
adja magát a kereszten (Zsid 9,14). Röviden , a bűn uralma alatt sze nvcdö
emberi egzisztenciaban iste nfiúságát a Szentlélek erejébe n éli meg, és ami
ezzel azonos, megvált óművét is a Szenil élek erejében viszi végbe. J ézus föl
di élete idején "még nem voll Lé lek" a tanítványokban (Jn 7,39), ti. a Lélek
tevékenysége Jézus tevékenységér e korlátozó don . A kereszten, utolsó le
heletével átadja a Lelket (Jn 19,30). A felt ámadt Jézus első lehelete a tan ít
ványokra ezt az á tad ást folytatja és jelképezi (Jn 20,22) . A Léleknek a Krisz
tus megnyitott oldalából, azaz ére ttünk feláldozo tt emberségéből való kiá
radása a világra a világ végezetéig tart (Jn 19,34 Jn 20,22-vel egyült olvasva).

Mivel a Szenil élek transzcendens isteni elv, egysze rre a legnagyobb,
transzcendens isteni egységet hozza létre és ugyan akkor megőrzi , sőt ki
fejleszti mind en em ber és kult úra, minden természetes és természetfölölt i
adomány gazdag különfélcség ét. Egyszerre a legnagyobb egység és a leg
gazdagabb különbözöségek forrása. A Lé lek álla l létre hoz olt egység szöges
ellentétben áll az egyformasággal: u n i t a s -t , nem u n i f o r m i t a s -t hoz
létre. Az Egyház ezért nem azon osulhat egye tlen néppel vagy kult úr ával
sem (amikor missziósai a nyugati kult úra e lfogadásá t azonosították a
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kereszténység elfogadásával, az Egyház igazi egysége ellen vétettek). Nem
ragaszkodhat egyetlen történeti kor form áihoz sem (amint láttuk, a
kezdetek apostoli Egyháza más lapra tar tozik); mindig mcgújul, mindig
minden újban fel kell ismernie és el kell fogadnia a jót, de el kell vetnie a
rosszat. Mindez áll az egyházi kultúra, tanítás és szervezeti élet k ülőnbözö

form áira . Nem lehet egy nyelvet, egy kultúrát, egyfajta e~házszervezetet

az egység nevében abs zolút és végérvényes értéknek tartam. A Lélek transz
cendens jelenl éte isteni hajlé konyságot biztosító és a legnagyobb különféle
ségeket is egyesítő erő az Egyh ázban.

Ezt kimondva azonban úgy tünik, hogy a Lélek a különféleséget tiszte
letben tartó, sőt azt okozó tevékenysége ellentétbe kerül a megtestesülés
konkrét form ákat egyetemesen kötelezőnorm ékkáavató elvével. A feszült
ség a két elv következményei közölt tagadhatatlan. Azonban ez nem ve
zethet igazi ellentétre, hiszen a Lélek a megtestesült Krisztus Lelke. Ezért,
amint előbb mondtuk, a Lélek az apostolokon és a keresztségen, a kenyér
és a bor szernségi jelén keresztül, azaz a megtestesült Isten Fia és apostolai
által lefektetett struktúrák közvetítésével van jelen az Egyházban. Hogy
eze k a struktúrák mennyit változhatnak a korok ill. kultúrák igényeinek
megfelelően (pl. ho~ a szentmise rítusát mennyire lehet a hindu vagy a
kínai kultúra igényel szerint átalakítani, hogy a római püspök központilag
kormányoz-e, vagy pedig az autonóm helyi egyházak hitben, erkölcsi és
szentségi életben megvalósuló egységének legfőbb őrek é nt mífködik-e
csupán), azt az Egyh ázban felszínre törő igények és a történeti helyzetek
figyelembe vételével végső soron a Tanítóhivatal dönti el, hiszen egyedül az
kapta meg Krisztus Lelkének erre a célra szolg áló karizmáját.

Miután utaltunk a különbözöségek tiszteletben tartására, sőt előmoz

dítására, vizsgáljuk meg, hogy e különbözöségcket hogyan fogja egységbe a
Lélek, pontosabban, milyen ez az u n i t a s S p i r i t u s , a Lélek által
létrehozott egység. A nyugati szentatyák szerint a Lélek az az Isteni
~~mély, aki egészen az Atyában és egészen a Fiúban van: az Atya és a Fiú
Qbenne egy. A Szenil élek egyházformáló kiáradása éppen azt jelenti, hogy
O, aki egészen az Atyában és egészen a megtestesült Fiúban létezik, mint a
keltő közös és a kett őt egybekapcsoló "lehelete", egyszerre az Egyházben is
jelen lesz: a maga oszt hata tlan iste ni valóságában esészen van jelen az
egészben és egészen az Egyház mind en egyes (lelkileg) élő tagjában.

A Lélek je lenlétének a célja, hogy kiterj essze az Egyházra az Atya és a
Fiú kap csolatát. Amint az Atya és megtestesült Fia a Lélekben egy, úgy
azok, akik ezt a Lelket hittel és az Egyház szems égcin keresztül befogadják
(a megfeszítell Krisztu s oldalából kiömlő víz és vér egyszerre a Léleknek
és az alapvető szcnts égcknck, a keresztségnek és az eukarisztiának a szirn
b öluma), azok a Krisztus és az At ya kapcsolatában rés zesednek. Akikben
a. Lé lek lakik, azo kba n a Lélek kiformálja Krisztus vonásait. Iréne úsz az
Ujszövctség taní tását fogla lja össze, am ikor a Szentlelket c o m m u n i c a
t i o C h r i s t i-ne k nevezi, ti. a Szentlélek mííköd éscép pe n abban áll, hogy
Krisztust közli, azaz Krisztus iste nembe ri létében és életformájában,
Krisz tus gondolataiban, szándéka iban, érzelmeibe n és erényeiben, Szent
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P ál-i sz óval n o u s C h r i s t o u-ban részesít minden hívőt (IKor 2,16).
Am minél inkább részesedünk a Krisztus elméjében és szívébcn, annál
közelebb kerülünk Atyjához: a Krisztus gyermeki bizalmával adunk Neki
hálát, a Krisztus gyermeki szcretctévcl kérjük és dicsérjük.

Ezért és ennyiben talál imádságunk is meghallgatást az Atyánál. Hl!
Krisztus nevében imádkozunk, azaz amennyiben az Ő imádságát és az Ö
szándékait magunkévá tesszük, az Atya mindig meghallgat. A legvilágosabb
példa erre a szentségi imádság: mikor az Egyház a Fiú képviselője, a pap
által kéri az Atyát, hogy Szeritlelkével szentelje meg a kenyeret és a bort, és
tegye szent Fia Testévé és vérévé, vajon visszautasíthatja-e az Atya ezt az
imádságot? De minden keresztény napi imájára is áll ez: ha Krisztussal
együtt kéri, hogy jöjjön el az Atya Országa, akkor valóban "lehetövé teszi"
az Atya számára, hogy benne uralkodjék s mindennap egy kicsit jobban
megvalósítsa életében az O uralmát.

Az egység a Fiúval az örökkévalósá~ban lesz teljes, ahol Szent Ágoston
szavai szerint az egyetlen Krisztus fogja Imádni és szeretni az Atyát. O pedig
fcj és test; azaz a názáreti Jézus és misztikus Testének minden tagja.

A Lélek erejében nemcsak Krisztusban és az Atyában vagyunk, hanem
egymásban is: egymást "belülről" szercthctj ük, hiszen az Egyház minden
tagjában jelenlévő Lélek ihleti a szcrcterünket és képesít arra, hogy a
másikat belülrőlmegértsük és elfogadjuk. Ha a Lélek révén Krisztusban és
egymásban vagyunk, akkor érthető, hogy egyet hiszünk és egyet akarunk:
ugyanazon hitben és ugyanazon értékekben részesedünk. Az egy hit és az
egy szer étet pedig mélyíti a Lélekben való egységet, a Krisztus elméjében
és szfvében való közös részesedést. Ezért Szent Pál nem szíínik meg híveit
arra buzdítani, hogy ugyanazt gondolják és szercssék (to auto phronein,
vagy to hen phroncin (Róm 12,16; 15,5; 2Kor 13,11; Fil 2,2; 4,2) . A legszebb
szővcget talán a Filippi levélben találjuk.

'Tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy egyetértetek, ugyanazzal a
szcrcteuel szerettek, egy lélekkel ugyanarra törekedtek. Semmit se tegyetek
irigy vetélkedésből vagy hiú dicsőségvágyból. Inkább mindenki alázatosan
a másikat tartsa magánál kiválóbbnak. Senki ne keresse csak a maga javát,
hanem a másét is. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely
Krisztus Jézusban volt" (2,2-5).

A Szenil élek révén való "egymásban levés" nemcsak az Egyház tagjaira,
de a helyi egyházi közösségckre is vonatkozik. Minden helyi egyház a
másikban is van, valamiképpen azonos minden más helyi egyházzal, hiszen
ugyanaz a Lélek változtatja át a kenyeret és a bort mindenütt az egy Krisztus
testévé és vérévé, és ugyanaz a Lélek építi fel az cukarisztián keresztül a
Krisztus egyetlen misztikus Testét minden egyes helyi egyházban.

Az Egyházak "egymásban levését-nek különlegesen fontos esete a helyi
egyházaknak az apostolok egyházával való azonossága. Minden idők helyi
egyházai nemcsak folytatják az apostoli Egyházat, nemcsak annak "jog
utódjai", Ilyen hosszú folytonosság bár ritka, de egy pusztán földi in
tézménynél is elképzelhető. Többről van szó: a mai Egyház az apostolok
Egyháza.
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Felszínesen és vázlatosan, de talán sikerült érzékcltctni, hogy milyen,
minden földi modellt meghaladó, transzcendens, isteni egység az Egyház
egysége. Nemcsak minden emberi értelmet, de minden emberi élményt is
meghalad. De amint az értelem is megsejthet belőle valamit, így vala
mennyire meg is tapasztalhatjuk. Többször találkoziarn idegen keresz
tényekkel különb özö kultúrákból és földrészekró1. Egyesekkel kapcsolat
ban mégis az volt az élményem: úgy beszél velem, mintha már régen
ismerne: a nyelvi és kulturális távolság ellenére úgy éreztem, hogy "bel ü lr ől"

megértett. Szerétete egészen személyhez szóló, egészen közvetlen volt.
Pedi~ most találkoztunk először. Hitem révén tudtam, hogy valamiképpen
a Knsztussal, az egyetlen és mégis minden "lelki" emberben élő "sokféle"
Krisztussal találk öztam mindcgyikben.

Amikor valaki egy más keresztény egyházból a katolikus Egyházba lép,
gyakran így fogalmazza meg élményét: megtaláltam az apostolok Egyházát.
Nemcsak jogutódját, szellemi vagy lelki örökösét; ugyanabba az Egyházba
léptem, amelyben Péter és Pál tanított és ma is tanít, amelybe, Tertullián
szavaival, a két főapostol "vérével öntötte bele tanítását".

Az egyházi egység misztériumának a megismerése és élménye meg
tisztítja ~ nemzeti érzésünket, a nemzeti hagyományokhoz való ragaszkodá
sunkat. Apoljuk és tiszteljük ezeket, mivcl ilymódon önmagunk és magyar
testvéreink emberségét ápoljuk és tiszteljük. De sohase ragadjon magával
a kollektív nemzeti érzés mámora, hogy bálványozzuk közösnemzeti hagyo
mányainkat, mintha azok a hit valóságaival egyenértékűek lennének. Még
csak ne is gondoljuk, hogy a mi nemzeti kultúránk magasabbrendűmás né
pekénél. Sohase legyen az egy nemzethez való tartozásunk tudata akadály
az "idegen" elfogadására.

Ne féljünk, ha hitünk érzelmeinket is átformálja, ha vallásos lelkesedést
fakaszt. De ne keressük a vallásos érzelmeket, ne azokra fi~eljünk,hanem
az isteni valóságokra, amelyekhez hitünk nyit utat. A hit misztériumainak a
szeretete mindig élményhez vezet, de a hit mindig végtelenüI többet ragad
meg, mint aminek a megélésére képesek vagyunk. Igy lassan, a hamis transz
cendenciákhoz való ragaszkodásbóI, a kollektív nemzeti érzés és a kollektív
vallásos ösztön bűvkörébőI egyre közelebb juthatunk ahhoz a valósághoz,
amelyért minden szentmisében imádkozunk, ti. "hogy egy Test, egy Lélek
lehessünk Krisztusban",

Őrsy László

AZ EGYHÁZ ÉLETÉBEN VALÓ RÉSZVÉTEL Új KORSZAKA

Tárgyalásunk témája: összekapcsolni az Egyház életében való
egyetemes részvétel új minőségét magával az Egyház természetével. Illetve:
észrevenni és megérteni ezen új egyetemes részvétel kapcsolatát az Egyház
természetével.
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Vitathatatlan az a tény, hogy az egész Egyházat átszövi az erős és
egyetemes részvétel igénye. Miclött azonban elfogadnánk ezt a törekvést és
teljes áttekintést adnánk, tudnunk kell: Az élet hiteles forrásából fakad,
vagy a romlás sötét erőit képviseli? A közösség válaszai és visszhangjai szo
kás szerint nagy mértékben többértelműek:a lelkes pártolástól a határozott
elutasításig. Ilyen ellentétes viszonyulások gyakorta súlyos feszültségekhez
vezetnek az Egyház társadalmi testében. Ez cselben vitathalatlan az ügy
tanulmányozásának és megvilágításának igénye . Egy tárgyalás nem elég
séges a tanulmányozáshoz, ám e tárgyalás is megmutathatja a jövő kuta
tások kötelező irányát. Ezért a célunk: megvizsgálni a részvétel fogalmát;
ezután szemü~'I"e venni, mennyire tartozik az Egyház lényeséhez a rész
vétel és meanyire fejezi ki az Egyház természetet ; végül pedig utalni arra,
adhatunk-e ennek teljes létjogosults ágot az Egyház életében és rnun
kájában.

1. Hogyan érthetjük meg a részvéte/ foga/mát?

Nem kezdjük pontos definícióval. Inkább bevalljuk. hogy a részvételt
ilymódon nem határozhatjuk meg, mcrt magfogalom. De mit jelent az, hogy
magfogalom - kérdezhetjük. Kél fogalomtípus szembeállításával szcret
nénk válaszolni.

Egyrészt léleznek fogalmak, amelyek addig a pontig Iejlödtck, hogy
értelmüket kifejezhetjük olyan dcfinícióval, amelynek pontos és majdnem
tökéletes tartalma van. Sok jogi fogalom ilyen, pl. a joghatóság, a felha
talmazás, a tulajdonjog, a szerzödés stb. Másrészt léteznek fogalmak, ame
lyek meglátást jeleznek, aminek a tárgya jól kivehető, ám a föltárás folya
mata még nem Jutott el addig, hogy tartalmáról részletes ismeretet szolgál
tathasson. Számos teológiai fogalomra áll ez: az Uj szövetség hemzseg tőlük.

Jézus Péternek és más apostoloknak lett ígéretei a hierarchikus szerkezet
irányába mutatnak, de a szerkczctct nem határozzák meg pontosan és
teljesen.

A II. Vatikáni Zsinaton találkozunk a fogalmak mindkét típus ával. Egy
részt a Szcnt Liturgiáról szóló Konstitúci óban találkozunk a szeniségek
pontos megfogalmazásával. Másrészt az Egyházról szóló dogmatikai kons
titúció intuitív meglátásokat tartalmaz a kornmuniór ól, a kollegialít ásról,a
participációról, amelyek távol maradnak a pontos meghatározást ól. Alap
fo~almak vagy alapkijelentések ezek. Ha már a zsinat bevezelett ilyen in
tuitív meglátásokat az Egyház életébe, a nép - beleértve a zsinati atyákat is,
akik hazatértek - feladala elfogadni és továbbfejleszteni azokat. A zsinat
tudatában van annak, hogy ezen meglátások a keresztény közösség életének
különbözö szempontjait fejezik ki autentikusan, de nem men l (nem is
mchctctt) olyan messzire, hogy ki is fejtse azokat. Azokra bízta ezt, akik
hallották és elfogadták a nyilatkozatokat és folytatják azok mérlegelését
elméjükben és szívükbcn.

Ha egy alapfogalmat úgy kezelünk, mint egy ércttebbet, ez szükség
szerücn téves eredményhez vezet. A rideg meghatározás, amit bizonyos
tudományos módszer nevében rákényszerítünk, könnyen eltorzítja azt,
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gátolja fejlődésében. Voltak és vannak ilyen kísérletek (kétségtelenül jó
szándékúak) még ajóncvű teológusok, a II. Vatikáni Zsinat kommentátorai
részéről is. Egyesek úgy határozzák meg pl. a kollegialitást, hogy az csak
egyszer valósulhat meg a századok során, amikor egy egyetemes zsinat ülé
sezik. Másik részük úgy próbálja meghatározni ugyanazt a valóságot,
mintha az megvalósulna minden esetben, amikor ketten vagy hárman össze 
jönnek az Ur nevében. Miut ánmár meghúzták a vonalakat, kőnnyű mindkét
félnek, hogy síkra szálljon saját fogalmazása érdekében, és igazi csatába bo
csátkozzék, ami azután csakis meddőés eredménytelen lehet. A baj gyökere
az, hogy a vitázó felek egyike sem érti meg az alapfogalom sajátságos ter
rnészetét, vagy ha igen , nincs türelme, hogy szorgalmazza és kivárja annak
lassú Iejl ődését . Elfelejtik, hogy nem kezelhetik az é l őlé nyeket úgy, mint az
élettelen tárgyakat. A helyes módszertani megoldás: lemondani a precíz
megfogalmazásról, elfogadni a magfogalmak létezését s ezután lassú éré
sükön fáradozni együttesen.

Ilyen érés kétféleképpen valósul meg, legalábbis amikor olyan magfo
galmakrói van szó, amelyek az Egyház gyakorlati életére vonatkoznak.
Létrejöhet tehát ez az érés az átélt tapasztalás és a reflexív folyamat útján.
Tényleg számos magfogalmat ismer az ősegyház gyakorlata. Ezeket a leg
ősibb írott okrnányainkban - az Ujszövcts ég írásaiban - találta. A szerit
s égekszerkezete - eltekintve a keresztségtől és eukarisztiától - el volt rejtve
Iők épp mageseményekben és szavakban. Ilyenek pl. Jézus cselekedetei és
kijelentései a bűnök bocsánat ával, a házasság mcgszentelésével, az apos
tolok szétküldésévclstb. kapcsolatban. Ezek sugallták az ősegyházat, hogy
kifejlessze a szent jeleket és szimbólumokat, amelyek a Szeritlélek meg
szcntclő beavatkozásait hirdetik a közöss égbcn. A szcntségckröl szóló sa
játságos tanítás megfogalmazása azonban ténylegesen a fogalmazó és
reflexívfolyamat által fejlődött ki. Kritikai reflexió tette lehetövé a két jel
nem több és nem kevesebb - pontos azonosítását.

A részvétel fogalmának fejlődésében mindkét folyamatnak mcsvan a
maga szerepe. A fejlődés egyes momentumai csak a tapasztalat útján Ismer
hetők meg. Mások viszont erős elméleti megalapozást igényelnek. A rész
vétel megértéséhez alapvető,hogy elfogadjuk: a részvétel magfogalom. Per
döntő azon eljárás megtervezésénél IS, amellyel a részvételt gyakorlattá
tesszük. Mindig nem járunk kitaposott utakon. Sugallatát kell követnünk.
Hasonlít ez a rnüvész alkotó munkájához: Akkor ismerhetjük föl a kész
képet, amikor már előttünk áll. Bármit is mondunk később a részvételró1,
már most teljesen világos: mindannyiunknak részt kell vennünk ezen fo
galom megértésének fejlődési folyamatában!

2. Feltételezések, amelyekre építjük eszmefuttatásunkat
Egyetlen előadó sem kezdheti levegővel. Feltételezésekre építünk. Illő

tehát, hogy - mielőtt mélyebbre ereszkednék a részvétel kérdésébe 
számot adjak saját felt ételezéseimről. Ezek részben meghatározzák azt ,
amit mondani szeretnék.
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- Az Egyház történelmi valóság, beágyazott az emberi család történel
mébe. A történelem viszont változásokat jelent. Ugyanakkor hisszük , hogy
az Egyházban létezik egy állandó rész, ami megmarad minden változás
ellenére. Benne őrződik az Isten szava, benne a kegyelem forrása örökké
üde. Ezen állandó részen kívül azonban sok szcrkezct és szervezet változ
hat , sőt idővel változnia is kell. A legnagyobb jelentőségű a különbségtcv és
aközött, ami állandó (a Szemlélek erejéből) és aközött, ami változandó
(Isten segítségével és emberi képességgel). Ha erre nem ügyelünk, az Isten
kegyelme meghiúsításának kísértéséhez vagy a szükséges fejlődés mega
kadályozásához vezethet. Bizonyos, hogy ezt a megkülönböztetést szem
előtt kell tartanunk, amikor a részvétel magfogalmat a gyakorlatba ültetjük.

- Napjainkban Egyházunk nagyon mélyreható változásokon megy ke
resztül. Nem az állandó része, de majd minden más vonatkozásában. Tulaj
donképpen egy rohamosan fejlődő társadalmi valóság. Emiatt a részvétel
helyesen csak kapcsolatban a fejlődő és változó közösséggel érthető meg.
Nem valami megcsontosodott, statikus valóság.

- A mai Egyház életében adva van egy bizonvos zavar, amely hasonlít
ahhoz a zavarhoz, ami akkor keletkezik, amikor két- a hegyről lefelé szá
guldó - síelő találkozik a völgyben. Az egyik egy eszmei irányzat, amely köz
vctlcn ül a reformáció utáni időben keletkezett és állandóan táplálódott egé
szen a legújabb időkig. A másik azt az irányzatot képviseli, amely az első

századokban jelentkezett, feledésbe rncr ült, de újraéledt a II. Vatikáni
Zsinat irányclvcibcn : térjünk vissza ősi hagyom ányainkhoz. A részvétel
szigorúan ezen régebbi irányhoz tartozik.

- Bármennyire alapos lehet a kutatás unk, bármilyen közel kerülhetünk
az igazsághoz, annak tudatában kell lennünk, hogy a teljes igazság könnyen
kijátszhat minket. Mi csak arra vagyunk képesek, hogy megközelítsük az
igazságot. Ez tegyen minkct alázatossá, de gyanakvóvá is tesz minkct
minden feltételezéssel szemben, amellyel mások azt fejezik ki, ho~ föl
ismerték a végső megoldást. Vitathatatlan, hogy az Egyház - egyes hitigaz
ságok esetében - az igazságot állandóan birtokolja. De senki sem kapott
garanciát, hogy mindenben megkapja za igazság végső kinyilatkoztatását.
János idézi az Urat: "Amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet benne
teket a teljes igazságra (16,12). Az elvezerés "a teljes igazsághoz" folya
matban van.

3. Mi a forrása az egyetemcs részvétel új értelmének?

Minek kérdezzük ezt? Mert el kell döntcn ünk: vajon autentikus-e vagy
sem a részvétel ezen értelme. Ennek érdekében meg kell határoznunk a for
rásokat.

Először is, puszta tévedés is lehet, amit a világpolitika sugall, és ami nem
alkalmas az Egyház számára. Mindi~ hallhattunk a nép hatalmáról.
Kísérthet. hogy ezt az - egyébként politikai - elvet az Egyházra is alkal
mazzuk, bár az nem politikai szervezet, hanem Isten titokzatos ajándéka az
emberiségnek. A részvétel ugyanakkor lehet az Egyház alaptermészetének
kifejeződése. Hisz az Egyház "ecclesia", hivatalosan "összegyűjtött közös-
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ség", a hívek gyülekezete. Más szóval, az Egyház egy szcrvczctt testület, s
rnint ilyenben a részvétel nem lehet más, mint a szcrvczct tagjainak eleven
összejövetele és feladataiknak teljesítése.

Tényleg, a részvétel új szellemének közvetlen indítéka egy kitűnő teo
lógiai forrásból ered: a II. Vatikáni Zsinatból. Az Egyházról szólódogma
tikai konstitúció második fejezete úgy írja le az Egyházat, mint Isten egy és
meg nem osztott népét: mindenki hozzá tartozik us>'anazon jogon. Ebbó1
az ünnepélyes nyilatkozatból logikusan következik a részvétel szüksé
gcsségc és a részvétel igénye ugyanazon nép részéről.A hicrarchi árólszóló
harmadik fejezet kifejezi, hogya fő hatalom az Egyházban közös hatalom:
a kollégium, amelyben részt vesz minden püspök Róma püspökének el
nökletével.

A laikusokkal foglalkozó negyedik fejezet világosan állítja, hogy a laiku
sok joga részt vcnm az Egyház apostoli rnunkájában : MA világiak apostoli
tevékenysége magának az Egyháznak üdvözítő küldctésébcn. Az apostol
kodásra maga az Ur rendeli őket a keresztséggel és a bérrnálással" (33). To
vábbá a vallásszabadságról szóló nyilatkozat az emberi személy m éltósá
gának jeles okmánya. Ez a méltóság teljesen nem valósulhat meg, ha a hívek
(emberi személyek!) nem kapnak lehetőségetarra, hogy hatásosan részt ve
gyenek az Egyház életében.

Amennyiben kimondottuk, hogy a részvétel ezen új módjának elsődle

ges forrása teológiai, illő hozzáadni, hogy a modern szociális és politikai fej-
leményektől is kapott bizonyos ihletet. .

A reformátorok tanítása a lelkiismeret egyedüli autoritásáról eredmé
nyezte tulajdonképpen az emberi személy értékének nagyobb megbecsü
lését, ami viszont segítette a poli tikai demokrácia különbözö típusainak lét
rejöttél, meghatározva a részvétel módját a kőzöss ég polgári életében. Mi
több , nagy fejlődésbe lendült az egyetemes nevelés, ami létrehozta a jobban
értesült polgárságot, mely már újszerű kritikai gondolkozáshoz szekott.
Érthet ő, hogy a hívek sem akarnak lemondani az ilyen előnyükről az Egy
házhoz való kapcsolatukban. Egyhamar belátták, hogy nagyban h07J..á
járulhatnak életéhez és munkáj ához.

Végül is leszögezhetjük, hogy a részvétel új formájának elsődleges forrá
sa teológiai, de nem zárhatjuk ki az emberi fejlődés egyéb forrásait scm.

4. A részvétel szamos lehetősége

A részvételnek számos lehetősége van, különböző szintckcn mindenütt
szerepelhet az Egyházban. A laikusok pl. részt akarnak venni a plébánia
életében úgy, hogy az egyházközségi tanács tagjaivá válnak. Feltételezve
persze, hogy ez a tevékenység nem puszta formaság, hanem felelősség

vállalás a plébánia életével kapcsolatos döntéseknél. Egyébként is, ha már
feladatuk hirdetni az örömhírt, akkor ugyancsak feladatuk, hogy az apostoli
tevékenységeknél kezdeményezhessenek. Ismerős Pál leírása a közösség
sok adományáról; mint amilyenek a bölcsesség, tudás, hit, gyógyítás, csoda
tevés, prófétálás, a lelkek megkülönböztetése, a beszéd adománya és a
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nyelvek megkülönböztetése. Az adományok milyen sokasága jelenik meg
közösségcinkben, ha erre lehetőségnyílik!

Az egyházme~és papság ezután szereme részt venni hatásosabban a
püspök pasztorális munkájában, a rendelkezések megfogalmazásában és a
döntések meghozatalában. Gondolok arra az időre, amikor a püspök és
presbitériuma egy szív és egy lélekként. együttcsen kormányozta a népet.
Egyébként hogyan lehet a püspök az egyházmegye egységének jele, ha saját
papságával nincs a közösség erős és gyakorlati kötelékével összefüzve?

A püspökök is igénylik a nagyobb érdclkődést az egész egyház ügyeinek
intézésénél. A II. Vatikáni Zsinat figyelmeztette is őket, hogy ez az aggódás
része hivataluknak. Mi több. mazuk is ismerik az első századok szinodális
kormányzatának különbözö"formáit. Ha az apostolok kollégiuma a püspö
kök kollégialításának protótípusa, Péter utóda bizonnyal a vezető, de úgy,
hogya többi apostolutód körül ötte áll, követi, támogatja, sőt alkalmilag kor
rigálja is őt (amint ezt Pál tette Péterrel) - s közben valamennyiüket eggyé
forrasztja az örömhír hirdetése.

A nők is szeretnének nagyobb közösséget vállalni az Egyház egész éle
tében. Eszünkbe juttatják az asszonyokra bízott evangéliumi adományokat:
Kitarthattak a kereszt alatt s ök voltak kiválasztva, hogy a föltámadás jóhírét
megvigyék az apostoloknak.

A teológia professzorai óhajtják a bensőségesebb közrcmüködést a hie
rarchiával az Isten szavára való reflexió folyamatában. Eszünkbe juttatják,
hogy a II. Vatikáni Zsinat eredményei nagymértékben a teológusok szol
gálataval jöttek létre. Azt is tudják, hogy a legnagyobb egyházdoktorok
egyike-másika nem volt tagja a hierarchiának, hanem alázattal tanított a
teológiai iskolákban.

A felsorolást folytathatnánk. A fiatalok szívesen megosztanák lelkese
désüket és alkotó talentumaikat az idősebbekkel. Az öregek segítenének
felhalmozott tudásukkal és tapasztalatukkal. Túlzás nélkül mondhatjuk,
sok hívő óhajtja és képes is vállalni a nagyobb felelősségetKrisztus testének,
az Egyháznak építésében. Elfogadható-e az, hogy Isten Lelke kevésbé moz
gatja őket, mint ahogy tette a korintusi egyház tagjaival, hogy a bölcsességet
kifejezzék, a tudást kinyilvánítsáka hithirderésre vagy nyelvek beszélésére?
A részvétel ezen új igénye nemde ugyanazon Lélek mííkődésénckjele, aki
megteremti és fenntartja az Egyházat minden időben?

Ha Gamáliel rabbi ill lenne, bizonnyal azt tanácsolná, óvakodjunk az
ítélkezéstől. Ha a részvétel ezen új módja nem Istentől való , úgyis
megszűnik ma~ától; de ha Istentől van, nincs az az emberi erő, amely
ellenállhat neki.

5.Az energia bőséges és kihasználatlan forrásai

Szeretném igazolni, hogy az Egyház életében való részvétel vágyának
nagy része az energia bőségesés kihasználatlan forrásaiból fakad s áramlik.
Az energia Iatcn gyülekezetében (ami az Egyház) az Isten ajándéka, amit
az egyesek vagy a csoportok "épülésre", azaz a híVÓK közösségének fölépí
tésére kapnak. Az egyháztörténelem során az adományok sokaságát kapták
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a laikusok, papok, püspökök, hogy ezekkel gazdagítsák a közösségct, amint
ezt pl. a krisztusi gyülekezet tagjai tették. Az energia - tulajdonképpen rnin
den energia - természetéhez tartozik: ha nincs jó célra irányítva, nyug
talanná lesz, sőt romboló crővéválhat. Tény, hogy sok nyugtalansággal talál
kozunk az Egyházban. Logikusan következik tehát a kérdés: Ezt a nyugta
lanságot nem a felhasználatlan, szétszórt energia okozza-e, amit egyébként
hasznosíthatnánk értelmes részvéttel?

6. A részvétel kommuniá

Félreértésből fakadhat a részvétel elemzésének nagy része: Kiegyen
lítödött ugyanis a politikai demokrácia modclljévcl, ahol a voksokat össze
számolják és a győztcsé minden. Ez a felfogás nagyon messze esik az igaz
ságtól. Vegyünk egy hasonlatot: a részvétel annyit Jelent, hogy az egész test
eleven és tevékeny, a tagok "törődjenekegymással", amint azt Pál elvárta a
korintusiaktól (vö. IKor 12,25).

Ezen "gondoskodás" jelenti: közös döntésre jutni, hogyan szolgálhatjuk
legjobban az egész javát, és közösen elhatározni, hogyan érhetjük ezt eJ. Ha
ezt a folyamatot elfogadjuk, ezzel nem zárjuk ki a fej sajátságos szerepét,
de a tagok nélkülözhetetlen feladatát sem. Ha az egy szív, egy lélek igénye
felé haladunk, ez gyökeresen más folyamatot igényel, mint amit politikai
dernokráciák alkalmaznak. Ezt a sajáts ágos folyamatot eredményesen al
kalmazta az első századok egyháza, de alig ismerjük vagy gyakoroljuk nap
jainkban. Egy példa ecsetelheti hiányos ismeret ünket. Amikor egy egy
házmcl?)'ci pasztorális szinódus hangsúlyozza, hogy a püspököknek el kell
fogadnia azt az ajánlatot, amit a többség megszavazott, vagy amidőn a
püspök erőlteti, hogy joga van elvetni mindazt, amit a szinódus Jóváhagyott,
mindkét fél a politikai folyamat modellje szerint gondolkodik. A keresztény
igazság az, hogy egyikük sem értette meg a kommúnió módját és értelmét.
Bizonyos, hogy belefáradhatunk a hosszú eszmecserékbe. Ez tulajdon
képpen a tényleges visszavonulás a részvétel gyakorlásától. Nem feledhet
jük azonban el, hogy ezen a téren még olyan kevés tapasztalattal rendel
kezünk. Jó időbe kerül, mire a részvétel kezclését és alkalmazását begya
koroljuk. Ennél a pontnál talán a következő kérdés jut eszünkbe: Ha a
részvétel ennyire hozzátartozik egyházi örökségünkhöz, miért veszítettük
azt el? Mi történt?

7. Történelmi fejlemények, amelyek csökkentették a részvételt

Nem célom, hogy a hosszú és bonyolult folyamat törtenelmét Icírjam.
Két történelmi jelenséget választok csak ki, amelyek kétségtelenül hozzá
járultak a részvétel érzékének és gyakorlásának eltűnéséhez,Az egyik jelen
ség a keresztségtől az egyházi rend irányában történt hangsúlyeltolódás
volt. Az őskeresztények a keresztséget tekintették a szeatségek köz ött a Ieg
nagyobbnak. A legnagyobb tiszteletben az újonnan megkeresztelteket ré
szesítették, A külső jelek is méltóságukat hirdették: fehér ruhába öltöz
ködtek, a közösség gyülekezetében külön helyet biztosítottak nekik. Az
értük végzett imádság előnyben volt és még ma is uralkodó a keleti litur
giában. Idővel ezen egyensúly eltelódott. A keresztség megszokottá vált és
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az egyházi rend jelent meg mint olyan, ami a legnagyobb méltóságot adja.
A keresztség magától értetődő lett. Nagyobb teol ógiai viták nem bonta
koztak ki többé körülötte. Az egyházi rend - a maga sokrétű formáival- a
figyelem és a viták középpontjába került. A szimb ólurn-képzöd és - címek,
ruhák, életstílus stb. - szint én a felszentelt személyekre irányította fény
cs óvájár. Márpedig a közösség által felhasznált jelképek nevelői is a közös
ségnek. Napi üzenetként magasra értékelte a felszenteltek rnéltós ágát, míg
alig mondott valamit a kereszteltek rangjár ól. Ennek eredményeként foko
zatosan kifejlődöttaz a felfogás , hogy az Egyház elsősorbana klérusból áll.
A többieknek többé-kevésbé passzív szerep jutott.

Másik tényezővolt a centralizálás folyamata, ami a reformáció után fej
lődött ki. Azért, hogy megmentse a tanbeli és fegyelmi egységét, a 16. szá
zadtól az Egyház új életstílust fejlesztett ki, amivel eltávolodott a középkor
nagy intellektuális vitáitól, eltávolodott a szokások sokrétűségétől (plural
ity),A Szeritszék újonnan létrehívott offíciumai mind több és több hatalmat
nvcrtck, Ha a tanítás egy pontjában vita támadt , ezeknek volt joguk
eloszlatni a kételyt. Ha a helyes és a helytelen vita tárgyává vált , csak ó'k
bíráskodhattak. Ezt az új felfogást erősítette az új törvény is, amit az iskolák
hoztak létre. A törvényt nem úgy értelmezték többé mint az ok kifejezőjét,

ami rendet teremt a közösség életében (az arisztotelészi és tomista hagyo
mány vonalán). A jog a törvényhozó akaratát tükrözte (finom nominalista
felfogás szcrint a keresztény filozófusok között), Ha kétely támadt, fölös
leges volt a vélcrnénycserc, a törvénybozót kellett megkérdezni. Hisz ő lett
minden törvény legfőbb elbírálója. Sőt, ez a tendencia az irányba fejlődött,

hogy a tanbeli nehézségeket is ugyanúgy kezelték mint a fegyelmieket. Ha
feltűnt egy kétely, az illetékes felsöbbs égnek kellett azt eloszlat nia. Szük
ségtelenné váltak a hosszú eszmélöd ések. Uj szokás alakult ki az egész Egy
házban: a teológiai kérdések megfejtéséért az illetékes római offíciumhoz
fordulni! Láthatjuk tehát, hogy ilyen k örűlmények közőrt kevés lehetőség

nyílt bármilyen részvételre.

8. A részvétel mcgn övekcdeu gyakorlatának tcológiai alapjai

Íme a teológiai alapok:
Belekeresztelkedni a keresztény kommunióba annyit jelent, rnint bele

keresztelkedni a (k özrcműk ődésbc) részvételbe. Rendszerint egyedi cse
lekvésként fogjuk fel a keresztséget: A személy Isten fogadott gyermekévé
lesz. Ez azonban egyoldalú meghatározás. Az újonnan megkeresztelt egy
test tagjává lesz. Egy ta& sem létezhet a test nélkül, de a test sem a tagok
nélkül. Minden új tag új helyzetet teremt a testben egyéni adottságaival,
amelyek nem hclyettcsíthct ők, mert nem léteznek másutt. Részvétel (köz
remük ödés) nélkül a test nem teljes, a testnek hiányzik az integritása.

Amikor megbérmálnak egy szcmélyt, megkapja a Szeritlelket. Nemcsak
saját mcgszcntclödése céljából, hanem az Egyház építésére. Ez, kétség
telenül, bizonyos részvételt is jelent a közöss ég életében és munkájában.
Emögött a kijelentés mögött az a teológia áll, hogy a Szentlélek kiáradása
a tanítványokra egyben az Egyház megalapításának végsőaktusa. A b érmá-
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lásszcntségébcn, amikor a személy megkapja a Szcntlclkct, újrateremtődik
az Egyház ezen tagjának Isten által való megerősítésével. Világos, hogy az
ilyen bekebelezés feltételezi a részvételt.

Amikor az eukarisztiát ünnepeljük, részt veszünk Krisztus élő és cselek
vő testében. Itt nemcsak egy pusztán egyéni ájtatossági cselekményről van
szó, Az, aki bebocsátást nyert Krisztus testébe, nem maradhat idegen ennek
a testnek szent cselekményeinél. Érdekes, milyen erélyesen hangsúlyozza
Pál , hogy az Ur asztalánál nem lehet megkülönböztetés: "Mi ugyanis mind
nyájan egy Lélekben egy testté lettünk a keresztséggel: akár zsidók, akár
pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok. Mindannyiunkat egy Lélek ita
tott át" (IKor 12,13). Ez az asztali egység meddő lenne, ha nem folyna to
vább a cselekvés egységében, ami nehezen létezhet részvétel nélkül.

A keresztény történelem tele van a részvétel példáival számos szinten.
Nem tehetünk mást itt, minthogy felsorolunk néhány beszédes tényt, ami
elégségesen igazolja, hogy nem kardoskodunk valami furcsa újítás mellett.
Laikus személyek részt vettek a legtöbb egyetemes zsinat ünneplésében
ilyen vagy olyan formában, vagy az összchívás ánál, vagy tagjai voltak teljes
szavazau joggal. Hosszú időn keresztül és több helyütt szava volt a lai
kusoknak a püspökválasztáskor. Az első századokban a püspökök a pap
sággal való teljes egységben kormányozták egyházmegyéjüket. Pátriárkák
és metropoliták - különbözö vídékcken - huzamosan gyakorolták a kor
mányzás szinodális formáját. Tulajdonképpen a bíborosi testület szcrvczctc
is ilyen szokásból nőtt ki. Végül az egyetemes zsinatok megjelenése sem
más, mint aszinodális szcrkczct teljes kifejlete a legmagasabb szinten. (A
II. Vatikáni Zsinat rámutatott, hogy a püspökök testülete teljes hatalommal
müködhct, bár nem ülésezik zsinat. Rendes körülmények között is részt
vehetnek a teljes, legfelsőbb és egyetcmcs kormányzati hatalomban.)

9. Újabb kulturális fejlemények, amelyek segítik a részvételt

A képzettség szintjénck emelése a laikusok között? A negyedik század
tól (amikor ugyanis az Egyház nyilvános szcrvczcué lett) a modern időkig

az értelmi képzés nem volt közjó. A klerikusok előnyben részesültek, kü
lönösen a felsöbb klérus. Ezzel persze nem azt akarjuk mondani, hogy az
egész papság mindig jólképzctt volt. De nagyjából ők voltak a tanultak. Az
átlagember pedig a tanított. Ez a helyzet megteremtette az egyház
kormányzat sajátságos stílusát: jóakaró, oktatni kész, de nem szívcscn
figyelt a tanulatlanokra. Ez a helyzet drámai módon változásnak indult a
19. század második felében, és változik egész napjainkig. Napjainkban 
legalábbis egyes országokban - a képzettség soha eddig el nem ért szintre
emelkedett. Világos, hogyszükséges a kormányzat új stílusa, ahol azok, akik
tudnak, hatalmat gyakorolnak (nem tagadhatjukl) azok felctt, akik értel
mileg nem kevésbé illetékesek. s talán tényleg nem kevésbé tanultak. Hat
hatósabb részvétel lehetne az új stílus része.

Számos országban - beleértve az Egyesült Államokat is - az Egyház az
eddiginél nagyobb szabadságot élvez, Alapításától- első alkalommal a világ
egyes részein - az Egyházat nem üldözik, nem szorongatja a világi hatalom,
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nincs lekötelezve senkinek valamiféle világias szövctség révén . Tört é
nelmileg ugyanis az első három szá zadban az Egyház állandó eln yomást és
i d ők ö z ö nk én t üldöztetést is szcnvcdcu. A negyedik szá zadtó l szövcts égre
lépett az állammal (különbözö államokkal) , ami még ma is fönnáll számos
országban. A világi hatalom részvétele az Egyh áz életében és mük öd és ében
komolvan bcfolvásolta a hívek részv ételét. Számos országban az állami mi
niszt ériurnok széleskörübefolyást gyakoroltak a pü spököl kinevez és érc. az
egyházi javak igazgatására. a ne velési ügyekben. Gyökeresen más helyzet
ál lt elő az Egyház és állam szétv álasztásának tanával. Az Egyház tökéle
tesen szabad. Nem támogatja őt a világi hatalom. A híveket nagyobb k őzrc

műk ö d é src hívhatja meg a saját közösségcik életébe.

10. A részvéte! és az Egyház tenn észetc

Ezzel kapcsolatban nem kell sokat mondanunk, mivcl a kérdést már ki
mcr ücu ük. Ha a részvétel új szelleme teológiai forrásokból fakad , tényleg
egyeznie kell az Egyház valós természetével. Még pontosabban. forrása
maga az Egyház te rmészete. Ez a részvétel maga a cselekvő, élő, tényleges
Egyház. További fejteget és szükségtclcn. Talán még egy megjegyzést ki
véve: A részvétel megnövekedésével modern egyházunk új korszakba lép.
ft Az értelem új szokását" kell kifejlcsztcnic, ahogy azt VI. Pál kedvenc ki
fejezése mondja. Uj eljárá smódo kat kell kidolgoznia. EI kell hagynia a gon
dolkod ás és cselekvés évszázados (4-8 százados) módjait. Ilyen változás
azonban a legjobb körülmények közepcuc sem könnyű. Egy tényező még
inkább ne hézzé teszi. A történelem jelen pontján mi még mcssze vagyunk
auöl, hogy teljesen felfogjuk az Egyház term észetét. Ahhoz viszont eleget
tudunk, hogy megval lhassu k: az Egyház Isten népének gyülekezete. Hata
lommal van áldva, hogy hirdesse az örömhírt. Ugyanakkor a meg
szcnte l őd és forrása is. Amikor aztán részletkérdéshez érkezünk, válaszo k
utá n kapkodunk , de a titok nem tárul föl egyik napról a másikra. A teológiai
vita legtöbb kérd ése, amely manapság az Egyházat ált alánosan foglal
kozta tja, magával az egyháztannal kapcsolatos: Mennyiben támogatja a
Lélek az Egyházat pl. a moralitá s kérdéseiben, amelyek a biológia legújabb
fejlödését kísérik? Van-e hatalma az Egyháznak, hogy új hagyományt
létesítsen a nÓK szentelés évcl? Képes-e az Egyház rendes körülmények
közőtt megbocsátani a bűnöket gyónás nélkül? Az ilyen kérdések fölvetik
elsősorban az t a problémái: Hol a határa az Egyház Istentől kapolt hatal
mának? Nem csodálkozhatunk azon, hogy a misztériurn (ami az Egyház)
nem szállít olya n gyorsan Iclelctckct, ahogy azt mi szeretnénk. A misz
téri umok kinyilvánulásához i dőre van szükség . Ezért okos, ha bei smerjük:
Nincs itt és most világos válaszunk a részvétel rnérték énck sok kérdésére.
Az Egyháznak kb. öt - va~ talán több - évszázadra volt szükségc, hogy
bizonyos világossá~al kifejezze a Szcnth ároms ágés a megtestesülés tanát.
A teológia közpo nti kérdése korunkban az Egyház. A II. Vatikáni Zsinat
ugyan két ko nst itúciót - egy dogmatikait és egy lelkipásztorit - hirdetett ki
az Egyházról. De ez a vizsgá lódás folyamatának inkább a kezdete mintscrn
a be fejezése. Majd ha mi (vagy ők, a keresztények eljövendőnemzedéke)
képesek leszünk jobba n megér teni az Egyházat, akkor mi (ők) jobb
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helyzetbe kerülünk és megfogalmazhatjuk a részvétel jól megszerkesztett
módját. De mi (a jelen generáció) sem feledhetjük el, hogy - e késés miatt
- az Egyház üdvözítő ereje nem csökkent napjainkban sem. Azt is ki kell
mondanunk, hogy bizonyosan nagyobb részvételre van szükségünk, éppen
itt és most. Mindkettő lehetséges: türelmesen várhatunk és keményen fára
dozhatunk a cél el éréséért.

ll. Összegezés és jövőbe tekintés.

Az aki azt hiszi, hogy teljesen ismeri a részvétel értelmét és helyes mód
ját, figyelmesen hallgasson ide. Egyelőre még csak a magfogalom megvi
lágírásának kezdetén állunk. De azért nem vagyunk tudatlanok. Megala
pozottan hisszük: az Egyház alaptermészetéhez tartozik az általános rész
vétel k ül önbőzö szintckcn, s ezt szorgalmazni is kell. De annak is tudatában
kell lennünk, hogy a szociális test - éppúgy mint a r1Zioló~iai test - belső

egyensúlya és dinamikája nagyon érzékeny és bonyolult. Sietve meghozott
előírásokat erőltetni inkább káros mint hasznos. A tapasztalat legyen
tanítómesterünk. Kísérletezve és t évcdvc éppúgy, mint kísérletezve és si
kert elérve tanulunk. Meg kell engednünk a tévedések bizonyos keretét,
különben a haladás helyét elfoglalja a félénk bizonytalanság. Meg kell
kísérelnünk, hogy előlegezett bizalommal javíthassuk ki a hibákat. Meg kell
őriznünk az eredményesség tévedhctőségét. Nem mintha nem kellene
törekednünk eredményességre. De még mennyire! De tartsuk me~ az ér
tékek helyes ranglistáj át. Először is az Egyház a személyekért létezik, nem
az eredményekért. Időnként fontosabb lehet, ha lehetövé tesszük, hogy a
hívek járuljanak hozzá az Egyház életviteléhez és munkájához, mintsem
valami tetszetős szcrvczési eredményt felmutatni.

Ne bízzunk túlzottan sem a normákban, sem a szerkezetekben. Bizo
nyos, hogy ezek szükségesek. Alkalmas eszközök arra, hogy a szociális test
helyes egyensúlya megmaradjon. De az emberi közösség - az Egyház em
beri közösség! - nemes fejlödését azok a személyek biztosítják, akik böl
csességgel, kegyelemmel és termékeny energiákkal vannak megáldva. Nél
külük a legjobb normák és szerkezetek is csak lármás harangok.

Eszünkbe jutnak ismét a bölcs Gemáliel figyelmeztetőszavai: "Ha ez az
elgondolás vagy mozgalom emberektó1 származik, magától felbomlik. De
ha Istentől van, nem tudjátok szétoszlatni őket, és úgy látszanék a dolog,
mintha Istennel szállnátok szembe" (ApCsel 5,38-39).

Lukács László

EGYSÉGES LELKIPÁSZTORKODÁS, LELKIPÁSZTORI EGYSÉG?

Évtizedeken keresztül kényszerűenszétzilálódott a lelkipásztori egység
a magyar egyházban. A török hódoltság végváraihoz hasonlítottak a magyar
plébániák: mindegyik önmagára utalva vívta a maga harcait, kötötte meg
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különbék éit.Következetes központi irányításra, támogat ásra aligha számít
hatott. A próbb szövets égck, elvbarátságok, munkak özösségek léteztek,
egysé$ azo nban semmi képpen sem. Hi ányzott a vezetés, de annak elfoga
dása IS, a módszereket és feladatokat nem fogták össze egységes szem
pon tok szerint.

A magyar társadalom átrendeződéseaz elmúlt évtizedekben alapvct őcn

megváltoztatta a falvak és vár osok életét, s ez erősen hatott a vallási életre
is. Ha pasztorációnk jelenlegi helyzetét vizsgáljuk , abból a tényből kell
kiindulnunk, hogy hazánkban a vidékiek vallási élete s a Iőv árosiak é illetve
általában a városi embereké lényegesen különbözik egymást ól. Lelkipász
tori munkánk és a pasztoráció megújítása is csak akkor leh et eredményes,
ha ezt figyelembe vesszük.

I. A vidék va llási élete

A vallási élet din am ikája, megtartó ereje tájegységenként más és más (a
hittanosok száma 1 és 80% között váltakozik az országban). Akadnak olyan
helységek, ahol az egyház tekintélyét, közösségi megmozdulásait a falu
nagyrésze természetesen elfogadja, másutt viszont a hívők elenyésző kiseb 
bségben, igazi diaszpórahelyzetben élnek.

Az egyedüllét vagy kisebbségi lét főleg a fiatalokat nyomasztja, hiszen a
templombajárók zöme az i dősekből kerül ki azokon a helyeken, ahol a vallás
vonze reje csökkent. Nemcsak a közö sség megtartó er ejét kénytelenek nél
külözni ezek a valóban "hitvalló" fiatalok, hanem a szellemiekben-lelki
ekben való fej lődés, az intellektuá lis és spirituális továbbképzés lehctöségét
is. Vid éken az ún. vallásos gyerekek többsége "bclcszülctik" a keresztény
ségbe és csak töredék részük jut el oda, hogy tudatosan, önállóan vállalja a
keresztény éle tet, mire e ljut a felnőttkor küszöb éig, Felnőtt konvertitát vi·
déken csa k elvérve találunk. Ezen aligha csodálkozhatunk: a konver titák
többsége az ifjúsági találkozók, lelkigyakorlatok, a kisközösségek segít
ségével talál el Krisztushoz, ilyenekhez pedig a vidéki fiatalok kevesebben
jutnak hozz á. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a hitbe való bevezetésnek szinte
kizárólagos formája a hitoktatás, s ez csak az általános iskolára, annak is
inkább az alsó tagozatára korl átozódik. A hitoktatás tárgyi és személyi fel
tételei, az elmúlt évtizedekben kialakult struktúrák aligha tették lehet övéa
ha téko ny bevezetést a hitbe. Kfváncsian várjuk, milyen változást hoz a hit
tanra jelentkezők számában az adminisztratív-megszorító intézkedések
mcgszüntctése. S persze körül kell néznünk: milyen módon tud megfelelni
az Egyház a hitoktatás iránt várhatóan megnövekedő igén yeknek. Világi
munkatársak bevonása, kiképzése né lkül ez már az egészen közeli j ö vőben

sem oldható meg.
A nagyobbak többnyire városokba mennek tanulni, dolgozni. A szeren

csésebbek ott ráakadn ak olyan ifjúsági közösségre, mely megerősít i és nö
veli őket hitükb en , s hozzásegíti ahhoz, hogy érett, az egyházban megtartó
közösséget találó s ezért felelősséget is vállaló kcrcszténvckk é váljanak.
Többségük azonban társadalmi, de egyházi szempontból is elveszik
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szülöfaluja számára, megszakad kapcsolata hazai lelkipásztorával, s aligha
tud hozzájárulni az egyházközség egészséges fiatalításához.

A vasárnaponként templombajárók rétege kibővülazokkal, akik évente
néhányszor mennek csak templomba, illetve életük fordulóin kérik a
szenis égek felvételét. Ez a - meglehetősen széles - réteg falun és városon
egyaránt megtalálható. Helyzetük megítélése és lelkipásztori gondozásuk
helyenként és lelkipásztoronként igen nagy eltéréseket mutat, Sürgetően

szükségesnek látszik lelkipásztori ellátásuk egységes irányelveinek kidol
gozása: a helyes szcrnlélct a misszió és a befogadás lelkületérc épül, de
Krisztus és az egyház nevében jogos elvárásokat is támaszt. Igy megaka
dályozzák azt, hogy a szeniségek puszta adrninisztrációvá és üres rítussá
silányuljanak, sőt a szemség fölvevőjét igyekeznek minél hatékonyabban
bevonni a keresztény élet közösségébc.

Gondot jelent, hogy a papság életkora egyre nő, létszáma pedig csök
ken . Ennek következtében gyengülő egészséggel egyre több munk át kell
ellátniuk. Felgyorsult időnkben különösen megterhelőaz új helyzetekhez
való alkalmazkodás, a készség a megnövekedett lehetőségek felhasználá
sára, a megszaporodott feladatok elvállalasára .

A papság idősebb részébe mélyen bcivódott a korábbi évek durva meg
szorít ó intézkedéseinek emléke, ezért sokuk óvatosabb, bátortalanabb.
most is tanácstalanul áll még, nem rncr élni újonnan megkapott cselekvési
szabadságával. A fiatalabb nemzedékben viszont sok a bizonytalanság. A
papság fordított "életkor-fája" miatt nemigen nyílt Ichetőségük arra, hogy
papi szelg álatuk kezdő éveiben a legkiválóbb lelkipásztorok rncllctt kap
Janak bevezetést a lelkipásztori munka gyakorlatába, tartást, munkakcdvct,
szorgalmat tanuljanak, elsajátítsák a jól bcvált lelkipásztori módszereket.
Sokuk hamar elbizonytalanodik, társtalannak, főnökei által lefékezettnek,
korlátok közé szorüottnak érzi magát, viszonylag kevés pozi tív példát lát
maga előtt. Külföldön többhelyütt bavált, hogy - a szemináriumokhoz
hasonlóan - az egyházmegyéknek is megvan a maga spirituálisa: olyan
köztiszteletben álló, mélylclkíí pa p vagy szcrzctcs, aki valóban lelkiatyja tud
lenni az egyházmegye papjainak, segítségükre tud lenni rnunkájukban, de
egyéni életvezetésükben is.

Sokakat kínoz a társtalanság, a magukra hagyatottság, a sikertelenség
érzése, az igazi paptestvéri közösségck hiánya. A hivatalos találkozók (ko
ronák, rekollekciók, továbbképzések) hatékonysága erősen változó, gyak
ran emberileg többet jelentenek a baráti alapon szcrvczödőösszejövetelek,
bár a mélycbb igényeket ezek önmagukban aligha elégíthetik ki. Egy-egy
buzgó, testvéri szcrctcucl megnyíló papi egyéniség körül azonban több
helyütt kialakultak olyan csoportok, amelyek közös imádságra, elmél
kedésre, lelki-szellemi prosramokra is összegyűlnek, s igazi testvéri-ke
gyelmi összetartás alakult kl köztük.
.. Nal?Yon vegyes képet mutat az egyházközségi tanácsok rnííkődése is.
Önkritikával kell megvallanunk, hogy a néhány éve készült szabályzat
előírásait sokfelé nem hajtották végre. A tanácsok elsősorban a plébánia
anyagi-tárgyi felelősségében osztoznak (tcmplomtatarozás stb.), a lelki-
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pásztori szelgálatokban a vidéki civil katolikusok még csak igen kis számban
vesznek részt. Ilyen jellegű bakapcsolódásuktól mintha idegenkednék a
papság, de a hívek nagyrésze is.

Egyre több plébánia marad pap nélkül. A megüresedett épületeket né
hány helyen igen jól használják fel, hasznosításukra azonban átfogó elkép
zelés még nem szülctctt, s az elindult kísérletek feltérképezése is várat
magára.

A sok negatív jelenség rncllctt persze örvendetesen nagy számban talá
lunk pozitív példákat is. Nem egy helyen a plébános a falu "kultúrfclclöse"
és a közösség összefogója: zarándoklatokat, kirándulásokat, színházlátoga
tásokat szcrvez híveinek, testvérkapcsolatot létesít más plébániákkal, a falu
közösséget rendszeresen összehozzák az egyházközség hittanosainak ren
dezvényci, az idősebbek rózsafüzér-társulatban vagy oltáregyletben talál
koznak egymással, mások utcaapostols ágot vállalnak. Kétségtelen, hogy a
mindennapi munka, az anyagiak szcrzése, az élet materiális szintje egészen
kitölti az emberek idejét és gondolatait, s minden magasabbrendűtőlelzár
kóznak. Jónéhány helyen találunk azonban a hagyományos vallásosságra
épülő, eleven, buzgó életű egyházközségeket, másutt pedig a pusztulóban
lévő hitéletet támasztotta fel az odaadó lelkipásztori munka, és sikerült újra
eleven keresztény közösséget alakítani a maguknak élőknek, az Istent ől

vagy legalábbis az egyháztól eltávolodottaknak halmazából.
A vidék lelkipásztori ellátásával kapcsolatban több kérdés vár válaszra:
- Hogyan lehetne hatékonyabbá tenni a hitoktatást, annak tudatában,

hogy a hit nemcsak ismeretek halmaza, hanem az evangélium szerinti
gondolkodás- és életmód?

- Hogyan lehetne közösséggé formálni az egyházközség Iiataljait?
- Hogyan történjék a szeniségek kiszolgáltatása az egyháztól távol é lők -

nek? Hogyan lehetnek a szentségek az evangelizáció eszközei?
- Hogyan lehet bevonni a világiakat az egyházi felelőségválJalásba?

- Milyen lelkipásztori szelgálatokat lehet rábízni a világiakra? Hogyan
lehet őket alkalmasan felkészíteni azokra?

- Milyen módszerckkel lchct a papi egységet erősíteni az egymástól 10
15 kilométer távolságban élő papok közöu?

- Hogyan építhetünk ki együttműködést a falusi és városi egyház
községek között?

- Milyen vallási rendezvényeken vehetnek részt egyszerre több egy
házközség tagjai (zarándoklatok, ifjúsági találkozók, lelkigyakorlatok stb.)?

II. Nagyvárosi plébániák

A nagyvárosi egyházközségekben kétféle réteget találunk egymás
mcllctt, egymástól többé-kevésbé sajnos elszigetelten. Az idősebbek

körében pusztulófélben ugyan, de tovább él a fentiekben leírt hagyományos
típusú vallásosság. Közülük kerül ki a vasárnapi misék közönségének
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jelentős része, a májusi és októberi ájtatosságokon résztvevők, az első

péntekos gyónók, a hétköznapi misehallgatók többsége.
Mellettük azonban egy, főleg fiatalokból verbuválódó új réteg is talál

ható. Ez a csoport és az általuk megélt kereszténység csaknem ismeretlen
vidéken (bár a fiatalok nem kis hányada vidékről származik). Java részük
középiskolás, főiskolás illetve egyetemista. Keresztény életük néhány
határozottan kitapintható jellegzetességet mutat,

1.Kisebbségi helyzct űk tudomásul vétele

Természetesnek tartják azt az alaphclyzctct, hogy a kereszténységbe
nem beleszületik az ember, hanem önálló döntéssel, megértéssel csat
lakozik hozzá. Sértődés és kisebbségi érzés nélkül veszik tudomásul, hogy
a körülöttük lévő társadalom zöme nemhívőkből áll. Sőt bizonyos önér
zettel, tudatosan és elkötelezetten vállalják hitüket. Akik vallásos családból
származnak, azok is tudatosan, maguk vállalják keresztény hitüket tizenéves
korukban. Sokan akadnak köztük, akik nem vallásos környezetben nőttek

fcl, s az iskolában, többnyire vallásos barátaik, társaik példájára csatlakoz
nak valamelyik közösséghcz, ifjúsági hittanhoz. Ebben a rétegben nem
ritkák a konvcrtiták, akik felnőtt korukban csatlakoznak a hithez és az egy
h ázhoz, Természetes missziós tudat tölti el őket: nem hívő társaikkal is meg
akarják osztani a kereszténység örömhírét, és igyekeznek segíteni a bajba
jutottakon azáltal is, hogy a legfőbb jót, Isten örömhírét kínálják föl nekik.

2. Megnövekedett intellektu ális érdcklődés

E réteg nagyobbik része legalább középfokú végzettséggel rendelkezik.
Keresztény életük szervesen épül bele általános szellemi érdeklődésükbe.
A megtérők közül sokan az élet végső kérdéseire kerestek választ, s ezen
az úton jutottak el az egyházhoz. Nemcsak élni, hanem érteni is akarják a
hitüket. Igénylik a nívós, teológiailag megalapozott prédikációkat, a teo
lógiai előadásokat. A hittant egyáltalán nem tartják a kis~ermekkorralle

záruló tanulási formának. Szeretnek vitatkozni is hitbeli kérdésekről, E
megnövekedett intellektuális érdeklődés egyik jele a Hittudományi Aka
démia LevelezőTagozata iránti váratlanul magas érdeklődés is.

3. Elmélyűltebb lelki igény

Személyesebben, aktívabb részvétellel akarnak belekapcsolódni a litur
giába, s igénylik a paraliturgikus illetve az egyéb spontán közösségi ima
formákat. Évente nem is egyszer sz ívcscn vesznek részt egy vagy több napos
lelkigyakorlatokon, rckollckciókon, összejövetelcik alkalmával igénylik az
imádságos elmélyülést, a csöndet, szívesen végzik közösen a zsolozsma
egyes részeit. Uj formaként jelentek meg az ifjúsági találkozók, melyek több
egyházközség fiataljait. esetleg az egész országból érkezőketgyűjtik össze.
(Nagymaros után az országban jelenleg 4-6 helyen rendeznek rendszeresen
ilyen találkozót.) Ujra népszerűvé lettek olyan hagyományos ájtatossági
formák, mint a zarándoklatok.

E fiatalok hite azonban nem áll meg a pusztán spirituális kifejeződési

formáknál, hanem átfogja egész életüket. Sokan teszik fel a kérdést: hogyan,
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lehet ma keresztény egy diák, orvos, mérn ök? Hogyan lehet keresztény
módra átélni a szerelmet, a betegséget, az élet k ül önböző helyzeteit?

4. Megnövekedett közösségi igén)'

Az egy egyházközséghez tartozók között spontánul vagy lelkipásztori
kezdeményezésre alakulnak csoportdinamikai szempontból még egységet
alkotó, kisebb (12-20 tagú) közösségek, Ha a lelkipásztor nem ad nekik
otthont vagy legalább irányítást, akkor maguk is, spontán rnódon alkotnak
csoportokat. Persze ezekben a közösségckben meglehetősen nagy a
szektásodás, a hit önkényes értelmezésének veszélye. A "lak áskeresztény
ség" a felnőtt értelmiségi korosztály körében is népszerű: családosok is szí
vcscn jönnek össze rendszeresen, hogy hitüket, életüket megosszák egy
mással. E csoportok karaktere, tevékenységi köre k ül önböző lehet: egye
sekben inkább az imádság, az elmélkedés áll a középpontban, másokban a
bibliaolvasás; mások intellektuális vitafórumct keresnek, vagy pedig ka
ritatív munkákban kovácsolódnak össze. Helyes irányítás mellett azonban
szívcscn vállalkoznak az egyházközség szolgálatára is, munkájukkal, ha kell,
szakt udásukkal.

5. Szolidaritás és tevékeny felebaráti szetetet

Ez a réteg természetesnek érzi, hogy a vasárnapi mise idején túl heten
ként rendszeresen kell bizonyos időt az egyházra, hitére fordítania, illetve
mások önzetlen szolgálatára felajánlania. Elsősorban a bajbajutottak, a sze
gények, betegek, fogyatékosok, öregek sorsán próbálnak segíteni. Jelenleg
ez a segítőkészs ég megreked az egyéni és alkalmi szolgálatokban. Nin
csenek szervezeti kereteink ahhoz, hogy a meglévő segítöszán d ékot, a tar
talékban lévő "emberi energiát" hatékonyabban, intézményesebben is fel
használhassuk a bajban lévők segítésére, illetve hogy összehangoljuk
egymással a segítségre szorulók igényeit és a segítésre vállalkozók
készségét.

Ez a városias formájú kereszténység, illetve a nagyvárosokban müködö
egyházközségek is számtalan kérdést vetnek fel.

- Hogyan lehet bevonni a szülökct gyerekeik hitoktatásába? A hit
tanórákon kívül milyen egyéb együttléteket lehet szervezni, hogy a
gyermekek valóban belenőhessenek a keresztény életbe és közösségbe?

- Hogyan lehet létrehozni és hatékonyan működtetni az ifjúsági cso
portokat a pl ébáni án, gondoskodni a fiatalok hitbeli k épz és éről, bcve
zet éséröl a felnőtt keresztény életbe?

- Hogyan lehet bevonni a családokat, a felnőtteket az egyházközség kö
zösségi életébe, megszervezni az ifjúsági és családközösségek felelős és
önálló működ ését?

- Hogyan értékelődik át a plébániák területi elosztása napjainkban?
Milyen legyen a kapcsolat a mozgalmak tevékenységévcl?

- Több plébánia "szakosodott" már egy-egy lelkipásztori-karitatív terü
letre. Hogyan lehet ezek munk áját összehangolni, hogy egymást erősítsék

tevékenységükben?
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III. Várakozás és remény

Valóban gyorsuló időben él ma Magyarország. Hitünk szerint kegyelmi
időben is. Persze nemcsak az országot mozgató események teszik azzá.
Isten kegyelmének magva éjszaka, sőt (látszólag) elhalva is növekszik. De
tény - közvélern énykutatással, statisztikákkal, de akár a hétköznapi
tapasztalattal is alátámasztható tény-, hogy növekszik az érdeklődés az élet
végső, eligazító igazságai, a vallás iránt. Egyre többen s egyre sürgetöbben
és türelmetlenebbül várják az egyházak segítségét. Főleg két területen: az
alapvető etikai normák kijelölésében és a szociális-karitatív tevékeny
ségben. A várakozás azonban nemcsak a közélet nyilvánosságában érez
hető, hanem az egyénekben is. A legfrissebb beszámolók szennt falun és
városon egyaránt egyre többen jelentkeznek papjuknál: eddig nem mertck,
nem akartak jönni, de most kérik az elfeledett-clmaradt szcntségckct, pis
lákoló-éledező hitük megerősítését, va~ legalább gyermekeiknek szerét
nék megmutatni a keresztény hitet a teljesebb élet reményében.

Az e I m ú It h ó n a p o k h á r o m e s e m é n y e példaszerűen világít
rá az újraéledő egyház első mozdulataira, életjeleire.

1. Február elején zajlott le az e g y h á z i m e g ú j u I á s i m o z g a I 
m a k első találkozója. Méreteiben csak szűkkörű rendezvényre kerülhetett
sor, de püspöki karunk tagjai s vagy negyven paptestvér ismerkedhetett meg
kilenc megújulási mozgalom képviselőivel. Gyökeret verhetett hazánkban
is az a felismerés, amelyet a Szematya évek óta hirdet, a II. Vatikáni Zsinat
szellemében: a laikusok teljes értékű tagjai az egyháznak, az egyház meg
újulása a lelkiségi mozgalmakból is táplálkozik, s a területiles szcrveződő

plébániáknak otthont kell adniuk e közösségck számára is, viszont e
kőzösségek, ha valóban egyháziak akarnak maradni, nem függ tleníthetik
magukat az egyházközségektől, egyh ázmegy éktől .

Egy fecske persze nem csinálhat nyarat, a konferencia két nap alatt le
zajlott. De nem várhatunk tovább: az élet gyakorlatában kell össze
hangolnunk a területi és mozgalmi egyház tevékenységét. Nem zárva ki
egyiket sem: a plébániarendszer sok történelmi vihart megélt, tartós struk
túrának bizonyul. De a területi-intézményes egyház mellett a mozgalmak
sokat tehetnek az egyház megújulásáért. A kérdéseket persze it, is
sorolhatjuk:

- Melyek az előnyei és a veszélyei a kétféle egyházi szcrvcződésnck?

Hogyan egészíthetik ki egymást?
- A plébániák hogyan segíthetik a mozgalmak tevékenységet és milyen

segítséget várnak tó1ük?
- A mozgalmak lelkisége hogyan adhat lendületet a plébániák életének?
2. Április végén került sor a t a i z é i ö k II m e n i k II S k ö z ö s s é g

által szervezett találkozóra Pécsett. A találkozó közösségformáló ereje le
nyűgözte a r észtvevőket, de mélyen megérintette a szcrvczőkct, magát a
taizéi közösséget is. Pécsett és környékén megmozdultak az emberek, hogy
felkínálják vendégbarátságukat. Nehéz megmondani, ki örült jobban: a
mcssziröl érkezett zarándokok, vagy az öket barátságosan, szívbéli ven-
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dégszerctettel fogadó házigazd ák. Az igazi embe ri, hitelesen kriszt usi
szer étet ünnepévé lett ez a néhány nap mindnyájukn ak. De egyben az
imádság ünnepévé is. Sokan, nernhívők, de "jól bejáratott", rutinszerűen

imádsághoz szokott katolikusok is vallották: az Isten mélységes mélyeibe
elmerülő imádság élménye új horizontokat nyitott meg szá mukra.

Taizé nem hozott létre öná lló szcrveze tct, mozgalmat a fiataloknak 
visszaküldi őket saját egyházközségükbe. Mégis, aligha volt olyan egyházi
esemény ebben az évben, am ely ennyi fiatalt megmozgatott volna.
. - Eltűnődhetünk rajta: van-e ilyen mély sodrása a mi hitünknek,
irnádságunknak?

- A liturgia végső soro n az utolsó vacsorából nőtt ki és kétezer év imád
ságos hagyománya szemelte meg - de ne m fenyeget i-e a k üls őséges, fel
színes rutin legszebb szcrtart ásainkat is?

- Hogyan tudná imádságunk, liturgi ánk hat ékonyabban, vonzóbban, hi
telesebben kifejezni és hordozni az Ur jelenl étét?

- Hogyan lehetne az egyház a kereső vagy éppen útjavesztett fiatalok
otthonává?

3. Aztán június elején megjelent Teréz anya, hogy megnyissa a S z e 
r e t e t M i s s z i o n á r i u s a i n a k első magyar házát , és itt hagyja négy
nővérét. A szegények legszegényebbjeit jöttek felkutatni és szolgálni, s
bizonyára hamarosan sok szegény lesz hálás jóságukért. De nyomukban új
mozgás indult el hazánkban: a szívck mélyén szunnyadó, rejtett jóság
energiáit szabadították fel. Sorra egymás után jelentkeznek az adakozók:
ki-ki a saj átjából kínál fel valamit a rászorulóknak: kisnyugdíjasok
összespórolt p énzccskéjükct, mások élelmet vagy éppe n munkájukat. Meg
hat ó "mozga lom" ez : önzésbe, anyagiak szcrz és ébe, egymás clleni hada
kozásba belenvomorodott nemzet ünk mintha az első leckéket venné sze
rctetböl , önzetlen, a másikra figyelőj óságból, szolgá latk észségb ől, az osztás
evangéliumi szelleméből. Uj pogány hazánkban a szer étet missziója akkor
érn é el a cé ljá t, ha ez a jósághull ám nem apadna el, hanem egyre szélesebb
körben átjárná az országot. Ha az imádság és sze rctet közösségbe fogn á a
embereket a magyar egyházban, akkor valóban azzá lehetne, aminek a
Szenilélek akarta: Kri sztus élő és éltető te ste, jegyese, ak i életet ad a mi kis
magyar világunknak is.

Németh László

KERESZTÉNY KÖZÖSSÉGEK FORMÁLÁSA A FÜ LÖ P
SZIGETEKEN

"Mcnjctck tehát, tegyétek tanítványommá mind a né peket. Ke resz
teljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tan ítsátok meg
őket mindannak a megtartás ára. amit parancsolt am ne ktek" (M t 28,19-
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2Oa). A feltámadt Mester utolsó szavai a tanítványaihoz, rniclőtt felment
volna a mcnnyckbc, az Egyház történelmében állandóan megújuló erővel

serkentette és buzdította a missziós lelkületet: menni és hirdetni Isten
felfoghatatlan jóságát, amikor saját gyermekeivé fogadott minket és örök
életet ígért mindenkinek, aki ismeri Ot.

Ha visszatekintünk az elmúlt 2000 év missziós törekvéseirc és ered
ményeire, egy bizonyos "alapmodcllt" fedezhetünk fel az igehirdetők mun
kájában: a kezdetleges kisszámú "mcgtért" hívőkből (az Egyház kezdetén
zsidók, késöbb pogányok) közösséget alapítottak, amely képes volt önál
lóan élni és hirdetni az evangéliumot. Ezek a kis közösségek alkották az ún.
"helyi egyházat". Kezdetlegesen egy kis csoport volt ez, amely körül késöbb
felépült az intézményes eygház sajátos berendezésével.

A mai missziós teológia előszeretettel "evangelizáció'vnak nevezi az
Egyház missziós tcvékcnységét. Az 1970-es évek elejétől a római doku
mentumok is átvették a szó használatát. Mit is jelent az "evangelizáció"?

Nagyon általánosan az evangelizáció az Egyház törekvése, hogy a meg
váltás gyümölcseit hozzáférhetővé tegye minden egyes kor emberének. Ide
tartozik: a bűn hatalmából történő felszabadulás hirdetése, az igazságos és
emberséges társadalom építése, az evangélium hirdetése és végső soron
közösségek és helyi egyházak alapítása.

Evangelizációról két értelemben beszélhetünk: elsődleges és másod
lagos evangelizáció. Az elsődleges evangelizáció a szó szoros értelmében
hirdetni az evangéliumot a ncrnkcrcszténycknek, akik először találkoznak
Jézus Krisztussal. A másodlagos evangelizáció nagyon tág fogalom: ide tar
tozik a megkereszteltek további mélyebb vallásos nevelése, a helyi egyház
intézményes felépítése. Ezzel a kifejezéssel jelöljük az elhidegült ke
resztényeknek az evangéliumi elvekhez való visszavezetését is (nyugat
európal és észak-amerikai helyzet).

Ebben a cikkben, az elóbb vázolt kétféle evangelizáció fogalmát tartván
szem előtt, arra törekszünk, hogy a keresztény közösségck formálását mu
tassuk be, ahogy azt a misszionáriusok tették és teszik ma is itt a Fülöp
szigeteken. A c1kkhárom részre oszlik. Az első részben azzal foglalkozunk,
hogyan is kezdték a XVI. században a spanyol hithirdetők a közösség
formálast és hogyan is építették föl a fülöp-szigeteki Egyházat. Idő

tartalmilag ez kb. 4 évszázadot ölel át: 1565-1977. A cikk második része a
jelenlegi helyzetet próbálja felvázolni. Befejezésül a lehetőségeket és a már
most lassan kibontakozó irányzatokat fogjuk ismertetni.

I.

Az első keresztények a XVI. sz.-ban érkeztek a Fülöp-szigetekre. Meg
érkezésük előtt a bennszülöttek nagyrészt animisták voltak, de érezhetővolt
az iszlám befolyása is. Az iszlám a XIV. és XV. sz.-ban honosodott meg a
mai Fülöp-szigetek déli csücskén, mely alig félnapi hajóútra van Borneotól.
A muzulmánok nagyrésze kercskcdésscl foglalkozott, hajóikkal sűrűn

látogatták a környező nagyobb szigeteket.

36



Axv. és XVI. sz. a spanyol birodalom óriási földrajzi kiterjedését hoz
ta. Igy nem a véletlen míívc volt, hogy az első keresztények, akik a Fülöp
szigctckrc érkeztck, spanyol világjárók voltak , Mágellán vezetése alatt.
Magelián 1521. április 21-én kötött ki a mai Cebu City partjainál. Az akkori
szokás szerint a hajón egy világi pap is utazott, P. Pedro Valderrama. A
bennszülöttek nagyon kedvesen fogadták őket és néh ányan rögtön meg is
keresztelkedtek (a király és neje , néhány vezető egyéniség). Egy hétre rá a
Cebuhoz közel fekvő Mactan szigeten egy kisebb törzsközi csatában
Magelián elesett, a spanyolok továbbhajóziak, hátrahagyván a pár meg
keresztelt bennszülöttet. Katekizációról szó sem volt, nem is beszélvén kö
zösségformálásról.

A kereszténység igazából csak a második spanyol partraszállással
(1565) kezdett gyökeret verni a szigeteken. A partraszállás vezetőjeMiguel
Lopez de Legazpi volt, Mexikóból jövet egy kisebb csoport Agoston-rendi
szerzetest vett fedélzetére, ök voltak az első igazi misszionáriusai a Fülöp
szigeteknek.

Az elsőévtizedekben a missziós munka el éggérendszertelen volt: ahogy
a spanyol hadak egymás után foglalták el a szigctckct, a misszionáriusok
rendszeresen követték öket. A megjérések nagy száma lehet övé tette, hogy
már 1578-ban ManiJát püs~kséggé emelt ék, egyházjogilag Mexikó város
érsekségéhez tartozott. Ezidőtájt már 4 nagy rend mük ödött a szigeteken:
Agoston-rendiek (1565), ferencesek (1578) , jezsuiták (1581) és domon
kosok (1587). Ahogy várható is volt, a rendek egymás közt harcoltak a "jobb"
missziós területck ért. ezért II. Fülöp 1594-ben 4 körzetre osztotta fel a szi
geteket, minden rendnek egy bizonyos körzetet adván.

Ahogy a szerzetesek száma növekedett, úgy a missziós munka is kezdett
rendszeresebb formát ölteni. Míg az első években a hangsúlya keresz
telésen volt (rninél több bennszülöttet megkeresztelni és üdvösséghez jut
tatni) , ez idő tájt több figyelmet kezdtek szentelni a közösségformálásnak.
A XVI. sz. végéig minden nagyobb településben és kikötővárosban szer
zetesházakat alapítottak. Ezek a kolostorok két célt szolgáltak: köröttük
épültek fel az első keresztény közösségek és innét mentek a szerzetesek a
belvidékbe, missziós utakra. A tengerpart és az azt övező szűk földrészek
nagyon gyorsan viruló közösségekké fejlődtek; a szerzetesházak voltak a
helységek központjai. Itt kezdödön el az első hittantanítás, néha a keresz
telés előtt, nagyobbára azonban csak a keresztelés után. A szerzetesek is
kolákat is alapítottak, ahol a tehetségesebb és jómódúbb gyerekeket taní
tották. A hosszú távú evangelizáció ezekre a gyerekekre volt alapozva, a
szüleik egyszerűen csak meg voltak keresztelve, míg a gyerekek, ahogy
lassan nőttek, asszimilálták az új vallást. Az 1580-as években már két
főiskola is mííködött: egy Cebuban, a másik Manilában, mind a kettő

jezsuita alapítvány, és sajnos mind a kettő csak a spanyol bavándorl ók
gyermekei számára. Csak pár évtizeddel k ésöbb nyitották meg kapuikat a
bennszülöttek előtt is. A belvidékeken a közöss égformálás és missziós
munka sokkal nehezebben rnent, már csak azért is, mert abelvidékeket
nomád törzsek lakták, rendszeres települések nélkül. 1580-tól kezdve a
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különbözö rendek sokszor a kormányzók és a katonaság segítségével kis
településeket alapítottak. Ha a katonaság is részt vett az alapításban, a
munka sokkal gyorsabban ment, de az eredmény rosszabb volt: a tele
pülések addig álltak fönn, amíg a katonaság jelen volt, a mcgtérésck féle
lembó1 történtek (természetesen nem mind, de nagyobbára).

Jobb eredményeket mutauak fel a szerzetesek ott, ahol a letclepülés jó
szándékkal ment. Ezek a kis települések 30-100 családot számoltak. A szer
zetesek először is nagyjából felmérték a település Iöbb épületeit, kápolnával
a közepéri és , paphiány miatt, hátrahagytak egy vagy több laikus misszi
onáriust (a fiúk a városi iskolákból). A nomád törzseket rajtuk keresztül
lassan a helységekhez szoktatták, Amikor a szerzetesek kipuhatolták, kik is
voltak a t örzsvezerök. öket nevezték ki a település vezetőivé a már ott levő

laikus misszionáriussal egyetemben. Ezek a vezetők zömmel nem voltak
keresztények, de nagy népszerűségnek örvendtek és köztiszteletben álltak.
Időnként egy vagy több pap látogatta meg a településeket és Iöldművelésre,

vallásra tanította az ott lakókat. Ha megtanulták míívclni a földet, a
nomádok nagy része letelepedett. így vezették be a szerzetesek a kakaó,
kávé, kukorica míívelését. Ezek a kis közösségck lassan megtéréshez
vezettek. A már megkereszteltek számára vallásos továbbképzés volt bizto
sírva (nagyon szegényes és felületes, de mégis valami). Vasárnaponként,
amikor nem volt pap, aki misézett volna, a laikus elöljárók vezetése alatt az
egész település közös imára jött össze. Az istentisztelet nagyrészt imák és
parancsolatok mondásából állt: miatyánk, üdvözlégy, hiszekegy, tízpa
rancsolat és más parancsolatok hangos elmondása. A közösségek pénteken
is össze szoktak jönni imára. Az elöljárók nemcsak vallási, hanem világi
dolgokban is döntő szerepet játszottak: pcreskcdésben, ügyes-bajos dolgok
intézésében stb.

Fontos szerepet játszott a közősségforrnálásban a helyi nyelv használata.
Alig 30 évvelaz első misszionáriusok megérkezése után a domonkosok már
1593-ban kiadták az első spanyol-tagalog kétnyelvűkatekizmust. A tagalog
Manila környékén a legtöbbek által beszélt helyi nyelv. Sajnos a városokban
és iskolákban csak a spanyolt tanították, í~ a könyvek fordítása nagy
nehézségekbe ütközött, később majdnem teljesen feladták.

A helyi papság nevelése volt a spanyol missziós munka leggyöngébb
pontja, bennszülött papság nélkül pedig Igazából nem beszélhetünk VIruló
keresztény közösségekröl. Több nyomós oka volt ennek a sajnálatos
helyzetnek: nagyszámú hivatások Spanyolországban, rossz tapasztalatok a
bennszülött papsággal Mexikóban, a bennszülöttek lenézése. A missziós
munka elején a spanyol rendeknek elég hivatásai voltak, hogy betele
píthessék a nagyobb központokat. Az első fülöp-szigetieket (nem spanyol
származású bennszülötteket) csak 1702-ben (!) kezdték elfogadni pap
neveldébe Manilában. A kezdő és biztató eredmények azonban 1776-ban
tragikus véget értek. 1768-ban a jezsuitákat kiűzték a szigctekröl, rengeteg
iskolát, missziós települést és plébániát hagyván maguk mögött. A spanyol
király 1774-ben világipapoknak adta a volt jezsuita plébániákat, a püspökök
pedig - hogy betöltsék az üres helyeket - pár hónapos felületes kiképzés
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után akárkit felszenteltek, aki csak egy kis jószándékot is tanúsított. Az
eredmény: teljes kudarc. A cölibátus ismeretlen fogalom volt, a pénzügyek
teljesen leromlottak olyannyira, hogy 1776-ban a ' király visszavonta a
rendeletet, és a plébániák újból üresek lettek. A spanyolok ahelyett, hogy
a kiképzésben látták volna ezen kudarc okát, tévesen arra a következtetésre
jutottak, hogy a bennszülöttek nem képesek papok lenni. Csak a xx. sz.
ban kezdődött újra a helyi hivatások rendszeres nevelése, amikor az Isteni
Ige Társasága 1933-ban missziós szemináriumot nyitott a bennszülöttek
számára Manila külvárosában.

Ajezsuiták visszajövetele a XIX. sz. elején új lendületet adott a missziós
munkának Mindanaóban, amely a korábbi évszázadokban nem volt eléggé
evangelizálva. A jezsuiták mintaközösségeket szerveztek. Először telepü
léseket építettek, meghívták a törzseket, hogy telepedjenek le. Meg
szcrvcztéka települések polgári intézményeit s csak ezután kezdték tanítani
a hittant. A kereszteléseket hosszú és alapos katekizáció előzte meg. Olyan
alapos munkát végeztek, hogy 1850 után (a muzulmánokat nem számítva)
már csak kisebb, pár ezres főt számláló csoportok maradtak a keresztség
nélkül. Megkezdhették a másodlagos cvangélizációt: a vallásos élet el
mélyítését.

Megállapíthatjuk tehát, hogy az 1565-1977 közötti korszakban a közös
ségformálás a plébániák rendszerének kiépítését jelentette. Ez érthető is,
ha tudjuk, hogy az egyházjog szerint az Egyház alapközössége a plébánia.

II.

Ha szem előtttartjuka legutóbbi statisztikai adatokat a katolikus egyház
helyzetéről a Fűlöp-szigetckcn, joggal kérdezhetjük: Vajon ez az ország
még mindig missziós terület, vagy már nem? Lássuk az adatokat (1985.
dec.):

- a lakosság száma: 54 millió;
- katolikusok: 44,5 millió (82,5%);
- nem keresztények: 3,4 millió (6,3%);
- a lakosság többi része muzulmán.
Tanulmányunk elején fontos megkülönböztetést adtunk a rnissziós

munkával kapcsolatban: az elsődleges és rnásodlagos evangelizáció együt
tesen alkotják az Egyház missziós munkáját. A Fülöp-szigeteken az elsőd

leges evangelizáció a hegyi törzsek lakóira szűkül. Többségben még ma is
animista vallások kövctöi. Az Egyház számára azonban fontosabb feladat a
másodlagos evangelizáció. A kétféle evangelizáció közös vonása: mind
kettő kis egyházi alapközösségek (Basic Ecclesial Communities) felépí
tésére összpontosít.

Cikkünk elején adtunk egy időbeli beosztást a közösség formálásáról:
az első korszak az 1565-1977-es szakaszt öleli fel, a második 1977-t01 máig
tart, a harmadik már a jövőre terjed ki. Nem véletlen az 1977-es év mint
határév, ekkor hozott ugyanis határozatot a Fülöp-szigetek Püspökkari
Konferenciája, hogy ne Irányuljon a jövő pasztorális munkája annyira a
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plébániahálózat kiépítésére, ehelyett az egyházi alapközösségek szervezé
sét célozza. Ez az okmány jelentős fordulatot jelentett a misszionáriusok
számára is. Az első időszak nagyrészben - amint már láttuk - a plébániák
létrehozásával és a helyi egyház egyházjogi kialakításával foglalko zott. Ez
zel szemben a jelenlegi lelkipásztorkodás és missziós munka a kiskö
zösségeket tartja szem előtt. A változást több nyomós ok indokolja.

. Nagy a paphiány, s magas a népszaporulat.1945-ben még csak 26 millió
lakosa volt a szigeteknek, míg ma (1989) több mint 59 millió. A papok száma
nem növekszik Ilyen arányban.

- Elterjedtek a "mamutpléb ániák" országszerte. Városokban nem rit
kaság az 50-100 ezer főt számláló plébánia, csak 2-3 pappal, de vidéken is
egy-egy plébániához néha 30-50 kápolna is tartozik, óriási ter ülettel, ismét
csak 1-2 pap vezetésével.

- A lelkipásztori tevékenység - az említett okok miatt - felületes, töre
dékes és személytelen. Ám a lakosság nagyra értékeli a személyes kap
csolatokat.

Mielőtt behatóbban foglalkoznánk a másodlagos evangelizációval, ka
nyarodjunk vissza az elsődleges missziós tevékenységhez.

A statisztikai adatokból kitűnik, hogy csak kb. a lakosság 6%-a nem
tartozik valamelyik nagyobb egyistenhívővallásos kőzöss éghcz. Az Egyház
elsődleges evangelizációs tevékenysége rájuk irányul. A kis közösségek
felépítése is hasonló az előző korszak medelljéhez: az első feladat a hef:?YÍ
törzseg megtelepítése. Ez a törekvés kétféle célt szolgál: lehetövé tenni a
törzslakók evangelizációját és megmenteni őket a kipusztulástól. Lelki
ismeretlen vállalkozók ugyanis könyörtelenül irtják az erdős területeket,
ahol a törzsek nagy része lakik. Az "üzlet" érdekében nagyon sokszor
törvénytelen eszközökkel űzik cl a bennszülötteket, hogy birtokba vehessék
azok területeit. Bár a törvény tiltja ezt az eljárást, a gyakorlatban az állam
nem sokat tesz a védtelenek érdekében. Sokszor az Egyház az egyetlen
védelmezője ezeknek a szegény embereknek.

Településalapításkor a misszionáriusok néha már előre faházakat emel
nek, ahova meghívják a törzslakókat. A falvak nem nagyok: 30-50 család
számára tervezettek. Nagyon fontos része a nevelésnek a Iöldmüvclés
fortélyainak elsajátítása.

Ami a vallást illeti, az elején évekignincs valami sok "keresztény tanítás",
csak a laikusok és papok jó példája hívogat a keresztség felé , az emberek
szabad elhatározásuk szerint a saját vallásukat gyakorolják, vagy néha lá
togatják a hittanórákat. A megtérés hosszú folyamat eredménye. Sokszor a
közösségek felépítése sokkal könnyebb, mint a lakosok megnyerése az Egy
ház számára.

A másodlagos evangelizáció nagy m ért ékbcn az egyházi alapközössé
gekre irányul. Természetesen ez nem jelenti, hogy a plébániaközösségek
kiépítését elhanyagolják. Habár a püspöki kar csak 1977-ben adta ki az első
hivatalos dokumentumot az egyházi alapközösségekröl, ezek már jóval
előbb léteztek az ország bizonyos részein: a délvidéki Mindanao szigeten
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közösségek felépítése sokkal könnyebb, mint a lakosok megnyerése az Egy
ház számára.

A másodlagos evangelizáció nagy m értékbcn azegyházi alapközössé
gekre irányul. Természetesen ez nem jelenti, hogy a plébániaközösségek
kiépítését elhanyagolják. Habár a püspöki kar csak 1977-ben adta ki az első

hivatalos dokumentumot az egyházi alapk özösségekröl, ezek már jóval
elóbb léteztek az ország bizonvos részein: a délvidéki Mindanao szizetcn
és Manila körül. Ezek acsoportok nagy részben a latin-amerikai kis kÖzös
ségek példáját követték. Egy-egy ilyen egyházi alapközösség kb. 50 családot
foglal egybe, a csoporthoz tartozás alapfeltétele vagy meghatározója a
szomszédság. Vidéken néha az egész település egy alapközösséget alkot ,
attól függöen, hogy hány család lakja a települést. Az alapközösségek fun
damentális tanítása: Jézus Krisztus megváltása az egész emberiségnek szól.
Ez teljes emberi felszabadulást jelent: erk ölcsi,gazdasági, vallásos és társa
dalmi téren egyaránt. Igy érthető, hogy az alapközösségek nemcsak vallásos
kérdésekkel foglalkoznak, hanem a fő feladatot így határozzák meg: Ho
gyan is lehetne az evangéliurnot úgy élni, hogy ez egy igazságos, felebaráti
szeretettel átitatott társadalmi, gazdasági rendszer felépítéséhez vezetne?

A legkényesebb ügy a laikus vezetők kiképzése és továbbképzése, hisz
ők az evangelizáció Iáklyavivöi, az alapközösségek építői. A misszionáriu
sok legnagyobb feladata ma itt a szigeteken éppen az ilyen világi vezetők
felkészítése a felelősségteljes feladatra.

Az alapközösségek egyik fő célja a tagok gazdasági életének fellen
dítése. A szegénység sajnos még ma is a legnagyobb gond itt. Többféle meg
oldással próbálkoztak és próbálkoznak a misszionáriusok: halász- és föld
műves-szövetkezetek alap ításával, a kisipar fellendítésével stb. Ezek a kez
deményezések természetesen az alapközösségek irányítása alatt állnak, a
misszionárius és a laikus vezetők az irányítók, de a döntéseket nem mindig
ök hozzák. Kezdeti sikerekben nincs hiány, de kudarcokban sincs: felelőtlen
gazdálkodás, nézeteltérések a kereset elosztásakor stb. Hála Istennek, a
pozitív eredmények gyakoribbak, mint a kudarcok.

A vallásos élet az igazi alapja minden egyházi alapközösségnek. Misét
rendszertelenül tartanak, attól Iüggöcn, mikor látogatja meg a csoportot a
pap. fgy a vallási élet jórészt az imacsoportokban bontakozik ki. Többnyire
egyszer hetente, néha sűrúbben jönnek össze a csoport tagjai imára, mely
a Szentírás olvasását, a rózsafüzér vagy nagyböjtben a keresztút végzését
veszi kiindulópontnak.

III.

A missziós munka jövője a Fülöp-szigeteken eléggé biztató. A legbiz
tosabb jel az egyházi alapközösségek ícjlödésc. Ha a katolikus Egyház tény
leg CI akarja mélyíteni a vallást, akkor kis csoportokra kell összpontosítania.
A lakosság száma rohamosan növekszik, a helyi papok száma távolról sem
akkora, hogy követni tudná a népszaporulatot, külföldi misszionáriusokra
pedig már nem lehet számítani. A rnúlt nagy missziós nemzetei
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hivatáshiánnyal küszködnek, az itteni politikai helyzet pedig lassan olyany
nyira nacionalista színezetűvé válik, hogy nem volna meglepő. ha a közel
j övőben betiltanák a külföldi misszionáriusok bcvándorl ását.

Ilyen helyzetben a jövő a helyi laikus vezetök kezében nyugszik. A jövő

nagy kihívása laikus kiképző központok létesítése, melyek képesek lesznek
kiképezni az alapközösségek vezetőit. Ma már néhány ilyen központ jó
eredménnyel mííködik: a Maryknoll-atyák laikus intézete Davaoban (Min
danao szigctén), ajezsuiták intézete Manilában, a cebui laikus továbbképző

intézet egy verbita atya vezetésével. Hiányzik azonban egy általános, az
egész ország számára kidolgozott irányelv és program a laikus vezetők for
málásához,

Az egyházi alapközösségek száma napról napra nő. Biztató, hogy ezek
a közösségck fő "lelki tápláléka" az Isten igéje. Ajövö feladata mégjobban
me~honosítaniaz Isten igéjét és a Bibliát mint könyvet az alapközösség
tagjai között, A múlt és olykor a jelen missziösmunkája is sokszor nagy és
anyagilag eléggé drága terveken (iskolák, kórházak, nagy pasztorális köz
pontok felépítésén) fáradozott és fáradozik. Mindez természetesen hozzá
tartozik az integrális evangelizációs munkához: Nemcsak hirdetni az igét,
hanem emberségesebb társadalmat teremteni az életszínvonal emelésével.
Az ilyen tervek sok jó eredményt hoztak, azonban néhány negatív jelenség
is mutatkozik:

- A helyi egyházak nem képesek anyagilag fenntartani ezeket a nagy
épületeket és intézményeket külföldi segély nélkül (Caritas, Misereor);

- Az emberek sokszor nem érzik, hogy a nagy központok, épületek az
"övéké" volnának, bisz sokszor mindent ingyen kaptak. Nincs tehát felelős

ségérzet ezen dolgok iránt.
A jövő anyagi segítsége inkább a laikus vezetők iskoláztatására. olcsó

Bibliák nyomtatására, (az alapközösségeken belül) új munkahelyek meg
nyitására irányulhatna, és nem annyira fizikai létesítmények felépítésére.

Ahogy már elóbb említettem, a vallásos élet sokszor eléggé sek ély,felü
letes. Habár a kereszténység már több mint 400 éve virágzik a szigctckcn,
az animista vallás befolyása még ma is érezhető. Ez egy bizonyos fokú szin
kretizmushoz vezetett a keresztények között, különösen a távoli vidékek
lakosai között, akiket a rnisszionáriusok csak ritkán látogatnak meg. De a
szinkretizmus befolyása érezhető nagyobb keresztény központokban is.
Főbb ismertető jelei: az ősök tisztelete, bizonyos fokú hit a reinkarnációban
(a halál után az ember képes újból testet ölteni), a gonosz és jó szellemek
fontos szerepe az életben, ezek kiengesztel éséri vagy barátságánJ
rosszindulatán múlik az ember élete és sorsa, varázslók szerepe a közösség
életében. A fülöp-szigctick nagyon vallásosak, aj övö misszionáriusaira vár,
hogy ezt a vallásos érzést ügyesen összeforrasszák a keresztény tannal. E
feladat sikere inkulturáción fo~ múlni. A fülöp-szigeteki egyház még ma is
nagyon spanyol arcú. A liturgia, a teológia még sajnos nem hozott ered
ményes és eredeti megoldásokat. Az egyházi alapközösségek feladata egy,
a közösségckbcn átélt és kiimádkozott helyi teológia kidolgozása, sajátos
liturgiai megoldásokkal. A helyi teológia elsőgyümölcsei csak mostanában
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kezdenek mutatkozni, az utóbbi 20 évben pár neves teológus azon fára
dozik, hogy megfelelő szókincset kovácsoljanak a teológiai kifejezések hely
beli nyelvekre való lefordítására. A gyakorlatban ugyanis a legfőbb fogal
makat spanyol szavakkal nevezik meg: pl. Szenthárornság, Oltáriszentség,
kiengesztelődés és megannyi más fogalom.

A fülöp-szigetekiek az e~etlen katolikus nemzet Ázsiában. Az itteni
katolikusok mind jobban és Jobban érzik a kihívást, hogy a környező álla
mokba menjenek evangelizálni. Hála Istennek, a fülöp-szigeteki misszio
náriusok száma állandóan növekszik. Ez biztos jele annak, hogy a helyi
Egyház virágzik, az egyházi alapközösségek életrevalóak, és képesek tanú
ságot tenni keresztény mivoltunkról.

Fehér Gyula

A FRANCIA DON BOSCO

(Boldog Daniel Brottier - 1876-1936)
Az első világháború nem érte váratlanul Európát. Már évek óta készül

tek rá, de a szörnyű valóság fölülmúlta az elképzelést. A hadüzenet hírére
a francia papok is jelentkeztek önkéntes szolgálatra. A tábori lelkészek kö
zött ott volt Daniel atya is, aki négy évet töltött arcvonalban a 26. hadosz
tállyaI. A vogézek, Flandria, Verdun, Compiegne és ismét Verdun, hogy
csak néhányat említsünk müködése színtereiből. Soha sem fogadta el a
veszélytelenebb kórházi beosztást. Mindig az első rohamcsapattal indult.
Ott látták a sebesültek fölé hajolva, hitünk vigaszát osztogatva, Ott volt,
amikor a sebesülteket kellett mcnteni, összeszedni.Jelenléte bátorságot ön
tött acsapatokba. Hősiességéérthat kitüntetést kapott, s feltűzték reveren
dájára a becsületrend keresztjét is. "Legendás hírű lelkész", "a sebezhe
tetlen" volt a népszerűjelzőjc, A fegyverszünet után még 1919 májusáig ma
radt csapatánál a megszállt területen, Németországban.

1919-ben Mainzban missziós püspökének, Mgr Jalabert-nek elmeséli
háborús élményeit: "Mennyi veszélyen mentem át! Ezerszer néztem szembe
a halállal, százával estek el társaim körülöttem: csodás módon még meg sem
sebesültem... Mcgvallom, Monseigncur, nem tudom megmagyarázni ezt a
rendkívüli védettséget."

"Kedves Atyám - felelte Mgr Jalabert -, egy titkot árulok el." Kihúzta a
breviáriumból a gyermek Jézusról nevezett Teréz nővér képét és megmu
tatta: fényképemct ráragasztotta a lisieux-i kis kármelita képére. "Ez az a
kép, amelyre ragasztottam az ön fényképét. kedves Brottier atya, amikor
megtudtam, hogy a harctéren van. Nézze: fényképe hátára írtam: 'Kicsi
Teréz nővér, őrizd meg nekem Brottier atyát.' Most már látja, és feltétlenül
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meg vagyok győződve: Ő őrizte meg Önt, ő biztosította az Ön védelmének
állandó csodáját."

"H át akkor, Monseigneur - feleltem neki azonnal-, ha majd boldoggá
avatják, Igérem, hogy fáradságáért szép kápolnát emelek tiszteletére!"

Így mondta cl maga Brotticr atya a párizsi auteuil-i Szent Teréz személy
tőrt énetét . De ismerkedjünk meg el őbbi életével is, hisz ekkor már 43 éves
volt.

1876.szeptember 7-én született Fcrté-Saint-Cyrbcn, a blois-i egyházme
gyében, Franciaország szívébcn. Második gyermek volt.

Amikor ötéves korában anyja megkérdezte, hogy mi akar lenni, "Pápa
leszek!" felelte. Tizenkét éves korától már hithirdető szeretne lenni. Ekkor
már - 1887 októberétől - a blois-i kisszemináriumban van. Elöljárói taná
csára egyelőre egyházmegyés pap lett .

1893 októberében tizennégyen lépnek a nagyszemináriumba. J avaslát á
ra az évfolyam tagjai felváltva napi r ózsafűzért,heti két áldozást vállalnak
(még távol vagyunk X. Szt. Pius rendeletétó1!), hogy mind papok ésjó papok
legyenek. "A mikor pappá szenteltek, megegyeztünk egyszer s mindcnkorra,
hogy a napi primát a zsolozsmában az évfolyamért végezzük. És meg vagyok
győződve, hogy ennek a hűségnek köszönhetjük: mind a tizennégyen elértük
a papságot és még tizenketten életben vagyunk" - mesélte az öreg
hithirdető.

Húszéves korában elvégzi az egyévi katonai szolgálatot. 1899. október
22-én szentelik pappá. Püspöke kitünteti: a pontlcvoy-i szabad kollégium
tanára lesz. Három év alatt kétszer is ki akarták nevezni plébánosnak, dc ő

mindig kitért előle. A rnissziós hivatás egyre erősebben jelentkezik. Ugy
érzi , hogy a plébánia nem tudná kiel égítenimissziós vágyait. Püspöke enge
délyével1902 augusztusában megkezdi Orlyban a noviciátust a Szenilélek
atyáknál.

A Szenilélek Kongregációt (CSSp) c.F. Poullard des Places alapította
Párizsban 1703-ban. 180S-töl a francia gyarmatokon működnek.A rend új
lendületet nyert azzal, hogy 1848-ban beleolvadt a zsidó konvertita EM.P.
Libermann által alapított Mária Szent Szívc kongregáció.

Brottier lépése nagy áldozat volt. Meg kellett nyugtatnia szüleit és bátyja
családját is. A noviciátus elteltével 1903 novemberében leteszi a szerzetesi
fogadalmakat és november 26-án már Szenegál fővárosában, Dakarban
van. A Szent Lajos-plébánián lesz káplán. Csalódást érez, mert ez nem ős

erdő. De a missziós pléb ánián nagy munka vár rá . Már itt kihasználják szer
vező tehetségét. Kedvelt lelkivezető, ifjúsági lelkész, kitűnő munkatárs.
Még plébániai újsá~ot is szerkeszt. Plébánosa a későbbi püspök, Mgr
Jalabert. Allandó fejfájása miatt vissza kell térnie Franciaországba. Ekkor
jelentkezik elöszőr a vágy: trappista akar lenni.

Betegsége miatt 1911 júniusában végleg vissza kell térnie Fran
ciaországba. Sohasem látja viszont többé kedves Afrikáját. Ekkor zörget
másodszor és utoljára lelkén a trappista életeszmény. A Lérins szigetek
trappista apátságában lelkigyakorlatot végez, és végleg lemond a trappista
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jövőről: belátja, hogy nem neki való. Mivcl jogilag a dakari apostoli helynök
séghez tartozik, Jalabert, most már püspöke, megbízza, hogy Párizsban a
Souvenir Africain (Afrikai Emlék) müvct vezesse. A cél : Dakarban
székesegyházat emelni az afrikai francia gyarmatok áldozatainak emlékére.
Hogy nagyobb tekintélye legyen, püspöke már 35 éves korában kinevezi
dakari általános helynöknek. Brouicr atya haláláig dolgozott az emlék
templom felállítasán. Előadásokat Lart, folyóira Lot ad ki, levelezik. Felhasz
nálja a legmodernebb propaganda eszközöket a mű ismertet ésérc. Elet
míívc 1936. feb ruár 2-án megvalósul, amikor Verdier párizsi bíboros érsek,
pápai követ felszenteli a dakari székesegyházat, az afrikai emléktemplomot.
Brottier atya már nem vehetett részt az ünneps égcn. Még néhány hete volt
hátra földi é le té ből .

Még a hadszfntércn szülcictt meg benne az elhatározás: a háború után
is össze kell fogni a katonákat. A jelszó: Egységben, mint az arevonalon! Igy
jött létre az Union Nationale des Combauams (a Harcosok Nemzeli Sz ö
vcts égc) , amely nagy nyomort enyhített. Brottier atya haláláig a mozgalom
lelke volt.

1923-ban nevezték ki a párizsi Auteuil árvaház élére. Ekkor már 47 éves.
Az árvaház alapítója, Roussel abbé, a szcrctct h ősc volt. 1865 telén szülctctt
meg benne az árvaház gondolata, amikor egy éhező, szcm étdornbon turkáló
fiúcskát vett maga mellé a plébániára. Roussel abbé míívét most már új
alapokra kellett fektetni. Ez a feladat Brottier atyára várt.

Az új igazgató első dolga a már szííknck bizonyuló kápolna helyébe igazi
lelki otthont építeni. Ekkor még 170 árvának adott kenyeret. A bazilika
méretíí új kápolnát az éppen boldoggá avatott Lisieux-i Teréz tiszteletére
emeli, s ezzel beváltja ünnepélyes ígéretét. Ez lesz az új boldog első párizsi
személye, a "párizsi Lisieux". De elóbb még meg kellett szercznie a párizsi
érsek, Dubois bíboros engedélyét.

Brottier atya ír Lisieux-be. Jeit kér Szt. Teréztől. Ha a bíborosi kihallga
tásig bizonyos összeget letesznek a míí javára, ez annak a jele, hogy Szt.
Teréz is akarja a templomot, és mindenben segíti a felépítését. A kilenced
alatt semmi sem történt. A bíborosi kihallgatás előtt jelentkezett egy isme
retlen hölgy: tízezer frankot nyújtott ál. Fél óra múlva a bíborosi engedély
is megvolt.

Dubois bíboros csodálkozik: Nem volna célszerűbb ifjú férfi szemct állí
tani az árvák elé? Brouicr atya azonban megfelelt: "Nem gondolom. Ellen
kezőleg! Ezek a fiúk kiskoruk óta n élk ülözik az anyai szeretctct, űr van a
szívükben, Bizonyára ragaszkodni fognak ehhez a fiatal szcnthcz, akinek
majd mindent köszönhetnek. O lesz a 'kismamájuk' és ő majd mindent
elintéz!" A bíboros most már megértette az atya e1gondolásáL és megadta
az engedélyt.

Nemsokára azt is megtudja Brouier atya, hogy Szent Teréz már földi
életében tudott az árvaházról és imádkozott érte. Roussel abbé egyik
munkatársának a leánya ugyanis Szent Teréz újoncnője volt. A Szcnthá
romságról nevezett Mária nővér beszélt mcstcrnőjének az árvaházról. Igy
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lett a még életben lévő nővér Brottier atya kérésére az árvaház "lelki ke
resztanyja".

Szent Teréz, aki még életében imádkozott a mííért, 25 év múlva hiva
talosan is a védnöke lett. Eleget is tett a megbízatásnak. 1924. július G-án
helyezték el az alapkövet. 1925 karácsonya óta már naponta bemutatták
benne a szcntrniseáldozatot, Az ünnepélyes felszentelést Verdier bíboros
végezte 1930. október 5-én. Évente 30-50 ezer párizsi zarándokolt ide a nagy
gonddal megszervezett ünnepségekre.

Szent Teréz gondoskodott a míí anyagi alapjairól is. A sok imameg
hallgatás - mindegyik egy-egy csoda - vonzotta az embereket, és hálából
adományokkal halmozták CI az árvaházat. Híre ment, hogy amit Brottier
atya árvái kérnek Szent Teréztől, azt mind megadja. A meglepetések napi
renden voltak. Brottier atya már nem is lepődött meg. A maga részéről rrnn
dent megtett: jótevőhálózatotépített ki személyes leveleivel, de ugyanakkor
tudta, hogy a felkért védőnő csodával határos módon is gondoskodik
árváiról.

Az épületek bővítésévelegyre több árvát fogadhattak be. Számuk az atya
életében 170-ről 1400-ra emelkedett. Vidéken is alapítanak házakat. A
városi árvaházakban szakrnunkásokat képeznek ki, saját műhelyeikben.A
vidéki házakban földművesek készülnek az életre. Brottier atya lelemé
nyessége lehetövé teszi, hogy keresztény családok is befogadjanak árvákat
az inas évek elején. Tovább fejleszti a Roussel atya idején megkezdett
"Elsőáldozók Míívét": elhagyott gyermekek részére benntlakással egybe
kötött elsőáldozási előkészületet tartanak egész életre kiható záróünnep
séggel.

Brottier atya modern a szó igazi értelmében. Sokak botránkozására még
a metró-falragaszokat is felhasználta Isten ügyében. Miért ne? Csak anyagi
hirdetéseket olvassanak a mctró utasai? Nagy hozzáértéssel kezelte a
hírközlés eszközeit. "Jó mozi"mozgalmat indít, és árvaháza keretében olcsó
mozit nyit, amelyben erkölcsileg kifogástalan, nevelő értékű filmeket
vet ítenek. Több újságot ad ki: árvái, a missziók érdekében stb. Lapjával volt
növendékeit is összetartja. Megindítja az első, valóban izgalmas missziós
gyermekújságot is. Katonai kitüntetéseit és a becsületrend keresztjét is csak
azért hordja, hogy igazolja: a jó katolikus jó hazafi.

Híres mondásai: "Vagy hiszünk, vagy nem hiszünk. Ha hiszünk, visel
kedjünk úgy, mint a hívő, és reméljünk Istenben behunyt szcmrncl."

"Imádkozni és cselekedni kell, így hordjuk el a hegyeket. Őszintén kell
belefogni, és bízni kell Istenben." "A megpróbáltatások elmúlnak. Otven
ezer év múlva a mennyben leszünk, nem leszünk már fontosak, de érde
meink megmaradnak."

Ez a tevékeny pap mindvégig megmaradt szemlélődőnek. Szó szerint
elemésztette magát a szeretet rníívébcn. Betegsége már 1933-ban jelent
kezett. Szívcrendetlenkedett. Annyi terv zsongott a fejében, hogy bevallása
szerint még tíz évct szereme élni. A dakari székesegyház felszentelése
napján ágynak esik. Az árvák őrváltásban imádkoznak atyjuk életéért.



1936. február 28-án hajnalban halt meg. Csak az ápolónővér volt mcl
lettc, mert a többiek pihenni tértek: azt hitt ék, hogy még napjai vannak hát
ra . Breviáriumában e~ jelzőként használt Szűzanya-kép volt, ezzel az
imával: "Halálom óráján, ó Mária, akihez annyiszor folyamodtam, légy
ágyam mellett. Légy ott úgy, ahogy ott lenne édesanyám, ha még élne. Lehet,
hogy bénult nyelvern már nem tudja kiejteni nevedet. De szívem állandóan
fogja ismételni. Most fohászkodom hozzád a rettenetes óráért. Egyedül
leszek , haldokolva, távol minden segítségtől? Egyedül, szerctö kéz nélkül,
mely lezárja szemem?... Nem számít. Mosolyogva halok meg, mert te ott
leszel. Remélcm, hiszem , biztos vagyok benne."

Brottier atya a felépített p árizsi autcuil-i Szent Teréz-szentély jobbol
dali mellékhaj ójában nyugszik. Életszentségének híre és a sok imameghall
gatás arra késztette elöljáróit, hogy megindítsák boldoggáavatási perét. II.
János Pál pápa avatta boldoggá 1984. november 25-én a dijoni Szenth á
romságról nevezett Erzsébet karmelita nővérrel együtt. Mindkcttő Szent
Teréz lelki gyermeke, a "kis út" jövetője volt, "a missziós karmelita és
szemlélődő missziós" (P. Descouvemont).

A boldoggáavatási beszédében ezeket mondotta róla többek közőrt a
pápa: "Pap volt és szcrzctcs, Nagyméretű tevékenysége 'Isten szeretet éből

fakadt ', ahogy az egyik tanú mondja. Ugyanakkor alázatos és őszinte, a lehe
töség határáig tevékeny, önzetlen szolga, Daniel Brottier merészen és
egyszerűen haladt előre, mert úgy dolgozott, 'mintha minden tőle függne,
jóllehet tudta, hogy minden Istentől függ'. Az autcuil-i gyermekeket a Gyer
mek Jézusról nevezett Szent Terézre bízta , akit bizakodva hívott segítsé~ül.
Mewözödölt ugyanis, hogy ő hat ékonyari támogat mindenkit, akiért
felajánlotta saját életét. Boldog Daniel Brotticr bátor ' liat'-tal fejezte be
míívét a földön . Ma tudjuk, hogy segít minden szegényen, aki hozzá
folyamodik , mert a Megváltó szcretetközösségében él, aki áthatotta egész
papi szolgálatát."
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AZ EGYHÁZ SZAVA

A CSALÁDTÓL FÜGG AZ EMBERISÉG JÖVŰJE

II. János Pál beszéde Stockholmban, 1989.VI.8-án

"Hal/juk, hogya mi nyelvűnk ön hirdctik Isten nagy tetteit" (Ap Csel 2,Il).

Krisztusban szetetett Testvéreim!
1. "E ltöltö tte a Szentlélek" (ApCsel 2,4) pünkösdkor az apostolokat,

akik Jeruzsálemben gyűltek össze az emeleti teremben. Olyan zúgás hallat
szott, "rnintha csak heves szélvész közeledett volna" (ApCsel 2,2), majd a
jelenlevők feje felett "lángnyelvek lobbantak és szétoszolva leereszkedtek
mindcgyikükrc" (A pCsel2,3). E csodás jelek között egy különösen feltűnő,

Azt halljuk ugyanis, hogy a közelben temérdek nép tartózkodott, akik a
Földözi-tenger és a Közel-Kelet országaiból jöttek, ezek mind saját anya
nyelvükön hallották szólani az apostolokat. Ami egyesítette ezt a sok
nyelvet, az igazság volt, amit az apostolok a visasztaló Szentlélek sugallatára
hirdettek. Ez az igazság az "Isten nagy tetteiről" sz ól, Ez a jelenség a leg
csodásabb jel a "pünkösdi csodában". Bemutatja az Egyházat a maga egy
ségében. Olyan egység ez, amely magába foglalja a különbözőséget és ezt a
különbözöségct meg is valósítja. A nyelvek különbözöségc képvisel minden
népet "az ég alatt" (ApCsel 2,5) , akikhez Krisztus apostolait küldte, mielőtt
Atyjához távozott. Az Egyház mindig egysé~ lesz a sokszínűs égben. amint
azt a kezdetektől tanúsítják az apotolok, rmnt a keresztre feszített és föl
támadott Krisztus akaratát.

2. (Itt a Pápa köszötöue a jelenlevőket, svédeket és bevándorlókat svéd,
spanyol, olasz, portugál, horvát, magyar, victnám és lengyel nyelven, majd
angolul Iolytatta.) Krisztus egyetlen testét kell felépíteni a svéd kultúra és
a szárnos újabb népcsoport hozzájárulásának gazdag különbözöségéböl. A
különbözöségct a nemzetiségek, a népfajok, a kultúrák és a történelmi kor 
szakok társadalmi csoportjai képviselik az Egyházban, egységünk viszont
"Isten nagy tette", az Igazság rníívc, aki egyébként az emberek új életének
forrása is.

3. A mai liturgia olvasmányai két eseményt helyeznek egymással
szembe: pünkösd ünnepét, az Egyház szülct ésnapját Jeruzsálemben, vala
mint a bibliai tornyot Bábelb ől, amiró1 a Teremtés könyve ír. A bábeli
torony jelképezi az egység feloldását, az emberiség egységes nyelvezetének
elvesztését. Az egység helyébe lépett a szakadás. Pünkösd viszont jelképezi
az egység keresését a különbözöségbcn és a különbözös égekcn keresztül.
Világos belöle , hogy a nyelvi különbözöségck nem kell, hogy szükség
szcrüen sz étválasszák az emberiséget. Ha az emberek egyek az Igazságban,
s különösen, ha "Isten nagy tetteinek" tudatában megegyeztek, mcgva
l6síthatjuk az egységet a nyelvek k ülőnb őzőség ébcn is. Ezek a "nagy tettek"
kinyilvánítják az Istenben levő Közösség nagy titkát. Az a Közösség ez,
amely egymás közöui egységünk legmélyebb forrása. Krisztus által megtud-
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juk, hogy az Atya , a Fiú és a Szentlélek az isteni sze mélye k hárornságos
egysége, egy természetben egyesülve ör ökt ó1 fogva. A Sze mélyek ezen
Közöss ége az Egyház ősforrása és l egfőbb példaképe. Szent Cip rián egyik
idézetével hangsúlyozza a II. Vatikáni Zsinat, hogy az egye temes egyház "az
Atya, a Fiú és a Szentlélek egységéből egybegyüIt né p" (LG 4). K itűn ik ez
Krisztus imádságából is, amit szenvedése előtt mondott az uto lsó vacsora
termében: "Legyenek mindnyájan egy. Amint te, Atyám bennem vagy s én
benned, úgy legyenek ők is bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te
küldi él engem" (Jn 17,21) . Ezért az Egyház legfőbb hivatása, a közösség
Istennel és egymással. Ez a megh ívás érvé nyes minden kor keresztényeire
történelmi szakadásuk közepcue, Az emberiség egész családjár a kiterjed
ez az egységre szólító felhívás. Meg kell szüntetni azo kat a sza kadásokat és
ellenségeskedéseket is, amelyeket a bábeli tor ony jelkép ez. Egységet kell
kialakítani az emberi nem gazdag különbözöség éböl, hogy pünkösd ünne
pének szózata gyözcdclmcskcdhcss ék a történelemben. HISZ nem csak az
Egyház épül "Isten nagy tetteire", mélyen be vannak azok vésve az ember
szívébc s egész viselked ésébe.

4. Megmutatja a mai liturgia, hogyan válaszolha t mind egyikünk és való
ban minden keresztény pünkösd ünnepi felszólítására, és hogyan igazedjon
ahhoz. Az evangéliumban is ezt fejtegeti Kr isztus a "só" és a "világosság"
képeivel. Tanítványaihoz int ézett szavai reánk , mai tanítványair a IS érvé
nyesek: "Ti vagytok a föld sója... Ti vagytok a világ világossága" (M t 5,13
14). Azért van szükség a világosságra, hogy "Isten nagy tettei" láthatóvá vál
janak. A "lelketek világossága" (Ef 1,18) nélkül nem figyelhetünk fel ezekre
a tettekre személyes "én- ünk m élyén. Szükségünk van továbbá az apostoli
tanúságtétel fényére is, hogy "Isten tettei!" mások is megláthassák, úgy, hogy
ezek a tettek beszéljenek az emberhez, behatoljanak lelkükbe és szívükbe
s "mindcnkinek világítsanak" (Mt 5,15). "A föld sója" is erre való. Azoknak
a lelki érettségét igazolja, akik "Isten nagy tetteinek" ismeretéből születt ek.

A "só" és a "világosság" képei alkalmazhatók mindegyikünkre külön
külön. Vonatkoznak az Egyház és az e mberiség családjána k különböző

s égérc. A különbözőséget meghat ározza végezetül az a tény is, hogy minden
egyes ember élete egyedi és megism ételhetet len . Ugyana kkor mindcgyi
künk meghívást nyert , legyen mások "sója" és "világossága", hogy ezáltal
megvalósuljon az egység a sokré tűségbcn : az ember ek összefogjanak, az
Egyház és az emberi közösség élete vá ljon annak az Egységnek képmásává,
aki maga az lsten, az Atya és a Fiú és a Szenil élek egysége.

5. "Isten nagy tettei" felsz ólítanak minket: higgyünk Istenben és enge
delmeskedjünk törvényének . De kinyilván ítják az ember nagyságát is,
minden emberi szem ély méltóságát és trans zcendens hivatását. Az Isten és
a felebarát iránti szeretet tesz ben nünket "sóvá" és 'világoss ágga". Ez a sze
rct ct a mért ékc minden em beri - egyed i és társadalmi - fej lődésnek.

Szerot ett Testvéreim! Soha sem engedhetjük meg, hogy az anyagi javak
az Isten vagy az emberi lény elé kerüljenek. Egyet len emberi elméletet, ter
vet vagy célkitűzést sem követhetünk azo n szc retö engedel messég rovására,
amivel Istennek tartozunk, vagy a szeretette ljes tiszteletad ás elle nére, ami
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embe rtá rsainknak jár. Se mmiképpen sem válha t a gazdasági vagy techno
lógiai megfonto lás az emberekkel való bán ásmódunk döntő nermájává.
Minden emberi személy esetében érvényes ez - a még meg nem szülctctt
gyermek, az idős ember, a beteg és ha ldo kló, a szegé ny és mindazok ese
tében, akik fajuk vagy kultúr ájuk kapcsán mások rnint mi.

Ta lán azok, akik más földről Svédo rszágba költöztck, megtapasztalták
a szegénységet, miclött in letel epedtek volna. E lvakítha tja őket új hazájuk
anyagi bősége . Soha se feledjétek, hogy ezek a do lgok csak ann yiban ért é
kesek . amennyibe n az emberi személy igazi - sze llemi és anyagi - javát
szo lgálják. Ha ugyanis céllá válnak és elvesz tite k a helyes értékelésüket.
abba a kis értésbe jutha u ok, hogy az embert tá rgyként kezelj étek. Ezért tart
sá tok mindig Krisztus szavait szemetek clöu: "Mi hasznára van az em 
be rne k, ha az egé sz világot megszerzi is, de lelke kár át vallja?" (Mt 16,26)

6. Szolidaritásra is kötelez be nnünket pünkösd ünnepének szava és a
felszólítás: legyünk a világ "sója" és "világossága". Svédország megérdemelt
hírnévvel bír, mcrt támogatja a fejlődő országokat valamint több igazsá
gosságot és bé két követel az emberiség családjának. Adja át helyét a bábeli
tor onya szegénység, az éhség és betegségek, az összeférhetetlenség, az igaz
ság ta lanság és üld öztetés, az erőszak és a háború valamint a kör 
nyezetvéd elem problémái közös kutatásának és világméretű megoldá
sának. Maga az a tén y, hogy olya n so k nemz etiség - születctt svédek,
menekültek és vendégmunkások - ké pviselteti in magát, bizonyítja, hogy az
együnélés és cgyüu müködés lehetséges.

Meg követel i a szelidaritás azt is, hogy annak az országnak és helyi
közöss égnck javát szorgalrnazzá tok, ahol é ltek. A katolikusok és egyéb ke
resztény egyháza k s egyházi közösségck kötelessége, tevékenykedni annak
érdekében, hogy a társadalom á tszcrveződjék az Isten és az ember iránti
szc re tet révén. Ehhez teljes részvételet ekre van szükség Svédország társa
da lmi, politikai és kulturális éle tében, valam int az iparban, különösképpen
a sza ksze rvezetekben és a munkaadók szervczctébcn. Nemcsak aszületelt
svéde k, a bevándorlók is foglalják el az őket megillető helyüket a társada
lomba n, hogy hozzáj árulhassanak anna k az országnak a Icjlödéséhcz, ahova
immár tart oznak.

Nem beszélhetünk a szolidaritásról a modern tár sadalomban anélkül.
hogy ne említenénk a családi életet. Mégpe dig azé rt, rncrt a polgárok "első
isko lája a család, ahol azokat a szociális eré nyeket sajátítják el, amelyek a
tá rsadalom éle té t és fejlődését belülről hordozzák és alakít ják" (Fam. cons.
42) . A házaspár oknak nem mindig könnyű man aps ág olyan szövetségben
élni, amely éle tre szóló, s amit a kölcsönös hűség, tisztelet és szcrcict sza
bályoz. Ugya ncsak nincs kőnnyűdolguk a keresztény szü l őknek gyermekeik
vallásos fölne veléséb en , miközben megtanítj ák őket - röviden - arra, hogy
szeressek Istent mindenek felelt, embertársaikat pedig mint önmagukat.

Mindig mélyebbe n meggyőződhetünk arról, hogy az emberiség jövője a
csa lád által valósul meg. Mindenkine k éreznie kell tehát annak szük
ségcsségét, hogy védelmezz ékés elősegítsék a csa lád értékeit és jogos köve
telménye it. Az Egyház fiainak és leá nyainak különöscn fontos feladata ez.
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Hitünk megadja Isten csodálatos tervének teljes ismeretét. Ezzel még több
okunk van arra, hogy a kegyelem és kihívás jelen idejében segítsük a család
életé t (vö. u.o. S6).

7. Testvéreim, ha a pünkösd ünne pé nek hívását elfogadjuk és ha az em
beri nem egységén ek tanúsításában a "s ó' és "világosság" szerep ét akarjuk
bet ölteni , é lnünk kell "Isten nagy tett eit ". Tesszük ezt imával és a szentségek
- különösképpen a gyónás és eukariszt ia - vétclével, a szent életvitel pél
dájával, önzetlen önfelá ldozással és tevékeny felebaráti szeretettel (vö. LG
10). Ilymódon folytatódik és növekszik a "pünkösdi csoda", itt, közöuctck,
Svédország szeretett fiai és leányai között, "Iste n nagy tettei" közelcdnek.
Megérintik az ember szívét. Megalko tják az Egyházat. Szelgálj ákaz emberi
közöss égjavát. így valósul meg Krisztus imája: Atyá m, legyenek mindnyá
jan egyek, hogy így higgyen a világ (vö. Jn 17,21). Am en.

KATOLIKUS EGYESÜLETEK

(Kivonatos fordítás a Német Püspöki Kar 1988. szept. 21-i tanuim ényi
napjának anyagábó/.)

1.1. A trón és az oltár, az Egyház és a világi rend ős i, szo ros kapcsolat át
gyökerében megrendítették a IS. és 19. száza do k polgári forradalmai, ame 
lyek az abszolutista államhatalom ellen ford ultak valamint az ipari tá rsa
dalom megjelenése... A katolikus egyház szoci ális-karitatív ténykedése is
veszélybe került. A szor ongattat ások azo nban nem vezettek ellenzékbe
vagy passzív visszavonulásba, hanem lelki rncg újulást váltottak ki... Ezt a
fejlődést támogatták az 1948-as forr adalmat követő szabadságjogok, első

sorban a sajtó és az egyesülés szabadsága. A katol ikusok azonnal magukévá
tették ezen polgári jogokat és szamos egyesületet létesíte ttek sebtében, szo
ciális, karitat ív, társadalmi, politikai és lelkipásztori célkitűzésse l. Nem
igényelték természet esen az egyletek az Egyház l etűnt hatalmi helyzetét
felújítani az állam és az egyházi tek intély közötti szövctséggcl, Ehelyett új
partokat kerestek. Hátrányos helyzetük és a szükséges eszközök hiánya
ellenére síkra szálltak a katolikusok az emberek, a kultur ális élet, a gaz
dasági és a politikai élet Icjlödése érdekében...

1.2. A célkitűzések és belső szerkezet sokrétűsége elle nére, ham arosan
kifejlődött a katolikus egyesületek alaptípusa a 19. században. Három saját
ság jellemezte azt: az egyesületek szabadok, tárgyukra összpontosítanak és
egyháziasak.

AZ EGYLETEK SZABAD KEZDEMÉNYEZÉSEK. Nem alakulnak
az egyh ázi hat óság parancsára vagy megbízásából. Alapjuk a katolikusok
önálló keresztény felelősségtudata polgári szaba dságjogaik megvaló
sításár a. Jogi és szervezeti mintaként nem az egyházi egyesületek, mint pl.
a harmadrend vagy tá rsulatok szolgáltak, hanem az álla mi egyesülési jog .
Bár az egyletek alap ításánál és kibontakozásánál a papok gyakor ta jelentős

szerepet vállaltak, Jelenlétük - a katolikusok szab ad egyesülési jellege miatt
- mégis másodrangú volt.
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, Az egyletek az önmaguk álta l meghatározott ÉLET és HIVATÁS
TARGYKORBEN MŰKODTEK. Ugyekre vagy személyekre őszponto
süouak. Míg az egyházi hatóság és a plébánia minden tagjával szemben
elkötelezett, az egyle tek választha tna k, sőt választaniuk kellett. Ezen válasz
tási szabadságnak megfelelt a felad atuk is, szerezzenek maguknak szakte
kintélyt míík ődési területükö n, tetteikkel és szavaikkal.

Az egyletek részesülnek az Egyház küldci ésébcn, tehát EGYHÁ
ZIASAK. Már XII. Pius felszólította a világi híveket : "Nemcsak az Egy
házhoz tartoztok, ti vagyto k az Egyház!" Ez azt jelenti, hogy minden keresz
ténynek van küldct ése, mclyct az Egyházban és az Egyházért kell vállalnia.
Ezt a küldct ést elsősorban nem az egyházi hivatal közvctíti, hanem közvet
lenül a hitb ől, a keresztségből és a bérmálásból fakad. Az egyletek míí
köd ésc tehát nem pusztán evilági j ellegű. A katolikusok úgy cselekednek és
úgy beszélnek, mint egyház, bár nem "az Egyház nevében", mcrt az utóbbi
csak a pásztorokkal karöltve lehetséges (vö. GS 76) ...

1.3. Döntő szerepe van a II . Vatik áni Zsinatnak az cgyletck, egyesületek
és szcrvczctck helyét illetően az Egyházban. A laikusok hivatását és külde
t ését az Egyházban és a világban első ízbe n tárgyalják az egyházi doku
mentumok ilyen alaposan rnint a Konstitució az Egyházról, Lelkipásztori
Konstitució és a Határozat a világ i hívek apostolkodásáról. (Részlctescn
k ésöbbl) ...

2.1. Korunk viharos változásai alapjaiban rendítettékmeg az Egyház és
a társadalom régies kapcsolatát és olyan folyamatot indítattak el, aminek a
végét és következményeit még nem rnérhctjük feI... A katolikus egyesületek
is személyi és elvi válságba juto ttak. Mik lehetnek ennek okai? - A katolikus
környezet mcgszünése... A "mági kus háromszög" (keresztény egylet - ke-
resztény szakszervezet - keresztény párt) mcgszüntct ésc Az intézmények
és nagy szervezetek hasznosságána k mcgk érd öjelczésc A "közösség" elő-

térbe helyezése... A kereszté ny élet elfelszínesedése...

3.1. A katolikus egylet ck és egyesületek jövőjével kapcsolatban szük
ségünk van több bátorságra és több alázatra. A bátorság erénye segítségével
nézünk szembe józan ul a kihívás kem énységével. Az alázatoss ágerényével
fogadjuk el a lehetőségeket rnint Isten ajándékát, nem menekülünk sem
ut ópiákba, sem a passzív visszavonulásba .

Szükségünk van ezenkívül kitartásra a feszültségekben... Az egyletek
cive lehetne: "Az Egyházban ott ho n - nyitott a világra.....

Bölcs és megbízha tó "úti közöss égck-rc van szükségc az egylet eknek,
és ilyeneket kell formálniuk. Az ilyen úti közösségcknél mindenki meg
újulására építünk, hogy a szemé lyek ereje is megújulhasson és mcge
r ösödhcsscn...

3.2. Az Egyház és a világ kö lcsö nös kapcsolata újszerű. Az Egyház el
várja a hívek er őteljesebb nyiltságát a világ fel é... Az ilyen "ön-nyitás"
veszé lyes is lehet, mert sérelmeke t szerezhetünk és maradó sebeket kap
hatunk... Jobban beveti magát a hívő a különböző mozgalmakba (a békéért ,
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környczetv édelernért, ha rmadik világért stb.), ezá ltal a katolikus egyletek
figyelme hat ványozottabban a társadalmi aktualit ások felé fordul. De azt
sem téveszthetik szem elől, hogy a vilá ghoz való közeled és ellenére sem
mondhatnak le a mcgkülönböztctcucn kereszt ény értékek - az önálló cti
kai-vallási eszmék- k épviselet ér ől... Legyen az ember az, ami: "Neveden
szólítalak, az enyém vagy" (Iz 43,1) . Mindenkit min t egyedet komolyan vesz
az Isten. Minden szem élynek úgy kell élnie, mint aki felszabadult: "A sza
badságot Krisztus szerezte meg nekünk" (Gal 5,1). Az evangélium meghir 
deti végső otthonunkat, amely nemcsak majd a túlvilágon valósul meg, ha
nem már itt az Egyházban, a közöss égben kell kezd ödnie (vö. Mk 10,29k)...

Nem beszélhetünk a világ szolgálatáról anélkül, hogy ne összponto
sítsunk állandóan a központra, J ézus Krisztus titkára és az Egyházra és arra,
hogy az Egyház kommunió, k ő z ö ss ég elsősorban Istennel Jézus Krisztus
által és ennek következtéb en egymással. Enn ek a közöss égnck, aká rhol és
bármilyen formában jelenjen meg, hallgatnia kell Isten szavára és hirdetnie
is azt , valamint ünnepelnic kell Krisztus misztériumát... A felvirágzáshoz
szükségcs, hogy az egyház mcgújulásának forr ásaih oz - az Isten igéjéhez és
a liturgiához illetve szemségekhez - folyamodjunk és eze khez igazodjunk...

3.3. Talán úgy, hogy összevetjük a Bibliát a hivatásbeli köznapokkal és
a politikai tevékenységünkkel az igazságosság ügyében. Tár sad almi elkötc
lezetts égünkct szóban és szimbolikusan is beleültetjük a liturgiába... Az
" idők jeleit ", a mindennapi eseményeket az evangélium és a katolikus szoci
ális tanítás fényében értelmezzük...

A világho z való od afordulás ügyében mind en egylet és szcrvczct kérdez
ze kritik ával: Határozottan , idejében és erede tien fordulunk-e a fontos [ö
vöb cli felad atok felé? Eléggé minős égi-c és meggyőző-e a szakmai telje
sítményünk? Van-e súlya beszédünknek és cselekv ésünknek azért , mert a
külsö követelményekn ek megfelelünk a szcrvczct vezetős ég étől kezd ve
egész a helyi egyletekig? Az egylet tagjain túlmenően eléggé k őzremíí

ködünk-e a katolikus szervezetekkel és ápoljuk-e a közös értékrenden
alapuló szol idaritást az egyéb keresztény vagy nem kereszt ény partnere
inkkel, hogy elősegítsük tár sadalmunk ép ítő er őinek összefogását?...

Bizonyos , hogy egyetlen egy1ct sem vállalhat erejét meghaladó fela
datokat, nem képviselhet nagyképű terveket. Ehelyett azt vizsgálja , hogy
képességeit kihasználja-e legjobb lehctös égci szerint...

Az egyháziasság ügyében is kérdezze meg magát i dőről időre minden
szervczct: Be vagyunk-e gyökerezve kellően az Egyház hitébe, az egyházi
szociális tanításba és az egyházias életbe?...

3.4. A katolikus egyesületeknek maradandó ar culata van... Lé nyeges
ismertetőjegyei az ilyen közösségeknek:

• A tagok készen állnak, hogy az életben és a mun kahelyen közösen fi
gyeljenek Isten szavára és sze rinte alakítsák saját é letüket, belőle vonják le
a végkövetkeztetéseket életvite lükre és munkájukra...

• Hajlandók a tagok teljesíteni mindazon feladatokat, amelyek egyletük
célkitűzé seinek megfelelnek.. .
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- Készségesen ünnepelik a tagok a közöss ég vasárnapi ünnepét , az euka
risztiát és beépítik életüket és munkásságukat a liturgi a ker eteibe...

Az egyesület központi szcrvczc ténc k kötelessége gondoskodni tagjai
szakmai és lelki képzésé ről (ta nítványok kép zése) ...

4.1. A katolikus egyle tek és szervezetek a j ö vőben is eredeti kifejezői

maradnak az Egyház életének. .. A világi hívek apostolkodásáról szóló
zsinati határozat 4. fejeze tében az apostolkodás "különbözö módj air ól"
olvashatunk. A legfontosabb kijelent és: "A világiak vagy egyénil eg, vagy
közösségbcn, társulatba tömör ülve apos tolkodnak" (15)... Az 1983-as egy
házi törvénykönyv is garantálja a hívek aposto li lehetősé~eit: "Az összes
krisztushívök, mivcl az Egyház külde tésében részesülnek, Jogosultak arra,
hogy állapotuknak és helyzetüknek mcgfclclően saját kezdeményezéseikkel
is előmozdítsák vagy t ámogassak az apostoli tevékenységet " (2l 6.c.). A 215
ik kánon még alapvetőbb : "A kr isztushfvöknc k jogában áll, hogy jótékony,
illetve vallásos célú vagy a keresztény hivatást a világban előmozdító társu
lásokat alapítsanak és vezessenek, valamint hogy ugyanilyen célok közös
megvalósítása érdekében összejöveteleket rendezzenek"...

Vajon mi a püspökkari kon ferenciák feladata az egyetem es Egyház ok
mányai és az egyesületek helyzete alapján? .. Az egyetemes Egyház
kijelentéseit nem szükséges, hogy a püspöki karok jóváhagyják. Ezek ma
guktól értctödöck. Ellenbe n az egyes hívek és az egyesületek mint olyanok
Igénylik a bátorító szót, amelyben kifejezésre jut, hogy a püspökök értékelik
az egyesületeket... Eze nkívül szü kséges az újr a elm élyülés a központi célok
és az alapvető irányultságok fele tt. Elsősorban az egyesületek feladata ez.
De természetesen Isten egész népéé is. Magától értető, hogy a püspöki kar
is illetékes ebben az ügyben...

Mi a feladata a papnak a katolikus egyesületekben? .. A pap "egyházi
asszisztens" vagy "lelki tanácsadó". A CIC feltétele zi és előre látja. Meg
bizatását a püspöktől nyeri (c.3 l7) . Nem kötelező azonba n a pap jele nléte
a világi hívek egyesülete iben ...

5.1. Gyakorlati követ keztetések:
- A katolikus egyesü letek csak akkor lehetn ek ere dményesek, ha tagjaik

belegyökereztek a hitbe és az emberről szóló keresztény tanításba, arneny
nyiben az Egyházzal kapcsolatban állnak. Amikor tehát tagokat gyűjtünk,

ügyeljünk erre. Ervényes ez azok ra a ker esztényekre is, akik nem hozzák
magukkal otthonukbó l a kellő meggyőződést és szükségcs vonzalmat,
legyenek legalább készek, hogy hitüket jo bban megismerj ék és kifejlesszék
az "együttérzést az Egyházzal" ("sentire cum Ecclesia").

- Törekedjenek az egyesü letek, hogy tagja ik ne csak az Egyház szociális
tanítására hivatkozzanak, hanem ismerjé k meg az alapértékeket, alapnor
mákat és ezek összefüggéseit...

- Ezen feladatok kivitelezése az egyesületek Ielel öseire tartozik...
.. - Sajátos munkakörrel rendelkezik az eln ök valamint a lelki tan ácsadó.
Ugyeljenek arra, hogy az egyesület munk ásságán ak alapja és mért ékc a
vallási igazságok és érté kek valamint a katolikus szociá lis tanít ás legyen ek...
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- Az elnök illctva lelki tanácsad ó nem maradhat le azokról a kurzu
sokról, ahol a ker esztény antropológiát és a keresztény szociális tanítást
dolgozzák ál...

- A katolikus szociális egyesületek ápo lják a párbeszédet és a szükségcs
kapcsolatokat. Az ellentétes vélem ényeket is igyekezzenek a kölcsönös tISZ
telet és összet artozás sze llemében el őhozni ..,

- A katolikus egyes ületek fö feladata nem annyira a programok kidol
gozása, inkább tagjaik lelki ismeretének képzése a keresztény emberkép és
társadalmi felfogás igazságaival és értékrendjével. Másik feladatuk az
állásfoglalás az aktu álISkérdésekben és problémákban. A legfontosabb t ő
rckv ésük az, hogy so raikbó l olyan személyis égek formá lódjanak és nőjcrick

ki, akik képesek érveikkel és elvcikkel helytá llni és vezetői felada tokat is
ellátni a politikáb an és korm ányzásban, az iparban és társadalomban.

(Forrás: Katholische Verb áride. Studientag der Vol lversarnl ung der
Deutschen' Bischofskonferenz, 21. Sept. 1988. Arbc itshilfen 61)

......

A kőz ő ss ég parabolája

- Ki va~ tc, kicsiny Közösség? Valamiféle hatékony eszköz? Nem, soha.
L égy bánnennyire is jelemős.

- Vagy tán férfiak csoportosulása avégett, hog}' egyiitt erősebbek lévén
megvalósíthassák saját terveikct? Épp oly kevéssé.

- Azért é/ünk-e közös életet, hogyjól érezzük m agunkat együtt? Nem, ezzel
a Közösség öncélúvá lenne, és így m ód nyí/na arra, hogy kis fészkeket
alakítsunk ki benne. Boldognak lenni együtt? Hát persze, de csak életünk
odaáldozása árán.

- Ki vagy tc, a világ különféle tájain szétszóródott kicsin)' Közösség?
A köz össég parabolája l'ag)', szcr ény visszfénye annak az egyedűlállá

közösségnek, amely Krisztus Teste, az őEgyháza,- és ilym ódon kovász is vagy
az em beriség családjában.

- Mi a hivatásod?
Közösségi életünkbencsak akkorhaladhatunk előre, ha mindig újra fölfe 

dezzűk a szeretet csodáját a naponkénti megbocsátásban . a sziv bizalm ában,
abban a békességes pillantásban, amellyel a ránkbízottakra tekim iink... Ha
eltávolodunk a szetetet csodájától, minden elenyészik.

- Kicsiny Közösség, m i is hát az, amit Isten neked szán? Hogy elevenné
vál] a Krisztus szemség éhez való közeledéssel.

Roger testv ér
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ÉLET A PLÉBÁNIÁN

Teleki Béla

A HITOKTATÁS GYAKORLATA

Talán hasznos lehet, ha szemügyre vesszük néhányeurópai országhitok
tatói gyakorlatát. Bizonyos, hogy egységes mintát nehezen találunk, hisz a
hittant mindig a helyi körü lményekhez kell szabni. Eppen ezért tanulhatunk
egymástól.

Hollandia, Franciaország és Ausztria je lenik meg szemünk előtt.

Kimerítő ismertetőt nem nyújthatunk, csak a lényeges és tanulságos
jelenségekre összpontosíthatunk, hogy mindegyik ország gyakorlatából
kiemeljük a sajátságosat.

1. A hitoktatás Hollandiában

Hollandiában kétfé le, te ljesen egyenrangú és az államtól egyformán tá
mogatott iskolatípus létezik: a ma~án- és a nyilvános iskola. A kb. másfél
rnillió iskolából több mint egymillió magán (főképp a katolikus és a pro
testáns egyházak vezetése alatt), s csak kb. 450.000, a polgári közösségek
által alapított nyilvános tanintézmény. Az állam a tantervek laza kerettervét
szolg áltatja, és csak azt ellenőrzi mindegyik iskolatípusban.

A katolikus szülök gyermekeinek 95%-a katolikus iskolába jár.

a) Hosszú ideig az iskolai hitoktatás a plébános vállát nyomta. Ő volt a
h i t o k t a t ó i s. Az iskola készítette elő a gyermekeket gyónásra,
elsőáldozásra, bérrná lásra, és vezette öket misére , körmenetre stb. Püspöki
tanfelügyelők ellenőrizték a munkát.

Fordulatot jelente tt 1964, amikor a Felsőbb Kateketikai Intézet (Nij
mcgen) kiadta a "Mai iskolakatekézis alapja it" (Grondlijnen voor ccn ver
nieuwde rehoolkatechese). Esze rint az iskolai katek ézis is szerves része a
lelkipásztorkodásnak, azaz a hitoktatás létünk megvilágítását jelenti a hit
fényével, nem pedig pusztán ismeretek közlését vagy felkészítést vallás
gyakorlati ünne pekre (pl. e lsőá ldozás). Egyszóval a diákok egész életét,
életvitelét összefogni, mint kovász a lisztet. Nemcsak a hitoktatás teológiai
szemp ontjait veszik figyelembe tehát, hanem a pedagógia, pszichológia és
szociológia vívmányait is hatásosan beépítik a munkába. Az ISjellemző erre
a fejlcményrc, hogy mindink ább civilek veszik át a hitoktatást, s a plé
bánosnak marad a mun ka egyenget ése és ellenőrzése. 1966-ban a hitoktatás
felsőfokú ellenőrzését a Holland Katolikus Jskolatanács kapta feladatul.
Ezzel az egyes egyházmegyék is megszabadultak a súlyos tehertől és a hit
oktatás országos összhangja is biztosítottabbnak tűnik, mint azelőtt. A plé
bániai iskolare ndsze r is változik.

Iskolaalapítványok veszik kézbe a katolikus iskolákat és iskolaköz
pontokat létes ítene k. A katoli kus iskolák tanítói a Katolikus Pedagógiai
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Főiskolán vagy Akadémián kaptak kiképzést. Közben részt vehettek a több
éves valláspedagógiai kurzuson; diplomát kapnak, hogy hittant is tanít
hassanak. A hitoktatókat körzeti hitoktató kíséri, aki felelős kb. 20 iskola
hitoktatásáért. Ő pap, ritkábban teológiát és pedagógiát végzett világi. A
hitoktatók állandó továbbképzésérőlgondoskodik a már említett Felsőbb
Kateketikai Intézet és az egyházmegyei központok iskolaügyi osztályai.

b) Munkaeszközök és munkamódszerek
1970 óta szamos hitoktatási terv jelent meg, amelyek (mindegyik a maga

módján) igyekeznek megszervezni a tanulást és a tanítást. Ehhez szükséges
az általános kitoktatási keretterv, amely az iskolai évc t hitoktatási egy
ségekre tagolja egy-egy fő téma szerint. Igaz, a keretterv nem kötelezi az
iskolákat, de jó útmutatást ad, s választási lehetőséget biztosít a szakszerű

munkához.
A hitoktatás folyamatának gerince a párbeszéd, az oktatás és tanítás ke

vesebb helyet kap, viszont a gyermek foglalkoztatása erősen hangsúlyozott.
A csoportdinamikai elemeket ápolják, és a felnőttek tapasztalatvilága
jelentős épüökocka a beszélgetésben, történésekben és ünneplésekben. 
A témák a gyermek vagy felnőtt élcttapasztalatával indulnak; a feleleteket
a keresztény hagyományban keresik. A t a n í t Ó - h i t o k t a t Ó részben
a hittancsoport tagja, mert ma~a is a kommunikációs történés résztvevője

az osztályban. Ugyanakkor a hittancsoport fölött is áll, mint az emberi ta
pasztalás első értelmezője és első tanúja a hitnek, ugyanakkor a tanítási
helyzet szcrvczöjc is az osztályban.

c) Az iskolánkéritihitoktatás
Egyelőregyermekcipóben jár, de jelentőségenövekszik. Három formá

ját különböztetjük meg:
- Bár a n y i I v á n o s i s k o I á k nincsenek elkötelezve egyetlen

felekezetnek sem, ha a szülök csoportja kéri a hitoktatást, az iskola köteles
ennek lchctöségét mcgtcrcmtcni: termet, tanítót és tanfelszerelést biztosít.
Az oktatás tartalmát nem az iskola, hanem az illetékes egyház határozza
meg, s a hitoktató tanítót is az egyház nevezi ki.

- A h i t o k t a t Ó - k l u b a s z ó r v á n y v i d é k e k, az északi
provinciák és a déli szigetek sajátossága, ahol kevés a katolikus iskola. Kis
csoportokat (klubokat) létesít itt a katolikus egyház. Néhol a szülők kezde
ményezéseként valósult meg a plébánia szcrvezésébcn,

A klubokat "Az iskolai katekézis rnunkacsoportja" nevű országos
szervezet tartja össze. Időközönként még lapot is ad ki ("Atrium"), és évente
kétszer összegyűjtimindazokat, akik az ilyen hitoktatást szcrvczik. A klubok
száma erősen növekszik. Az elsőáldozási és bérmálási előkészület mellett
2-4 éves alapos hitoktatást biztosítanak. A hitoktatók maguk a szülők illetve
tanító szülők,

- A k ö z r e m fi k ö d é s a k a t o I i k u s i s k o l á val - az iskolán
kívüli hitoktatás harmadik válfaja. A plébánia, a szülök és az iskola közrc
mííködésének eredménye az első gyónás és áldozás, valamint a bérmálásra
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való előkészítés. Az iskola és a plébánia inkább ezzel támogatja a családok
hitoktató, felkészítő és a keresztény életbe bevezetőmunkáját.

2. Franciaország lalaján

Szépszülcink korában (XIX. sz.) az Egyház uralta az iskolákat mind
Franciaországban, mind másutt Európában, hisz Nagy Károly óta a plé
bániai (elemi) valamint a püspökségi (középfokú) iskolák alapítója és veze
tője egyaránt ő. Bár napjainkban rnindinkább háttérbe szorul, mégis
igyekszik értelmet és tartalmat (értékrcndszcrt, elveket) nyújtani az Egyház
az államositott iskolarendszernek. Emiall eltérő hitoktatási lehetőségeket

rnutat be és biztosít a francia gyakorlat.
a) Az e g y h á z i i s k o I á k esetében kéz a kézben halad az Egyház

és az iskolaügy. Az Egyház benne él az iskolában: az iskola szcrvcs része az
Egyháznak, ez viszont elsőrangú támasza az iskolának. Az ilyen gyakorlat
előnye: az iskola épülete, vezetősége eleve megszabott, s a gyermekek
közösségc is szerves egységet képez. Ilyenkor az iskola kötöttséget is jelent
a hitoktatónak: bizonyos fokig gátol, hisz állandóan alkalmazkodni kell az
óra- és napirendhez, de az iskola életstílusához is.

b) Sok hitoktató, bár az iskolai tantestület tagja, hittanosaival k i v o 
n u I a z i s k o I a é p ü I e t b ő I, mihclyt máshol megfelelő tantcrmct tal ál,
Ebben az esetben a hitoktató, a szülők és a gyermekek baráti kőzrcmíí

ködése jóval meghaladja azt a szintet, amit elérhetell az iskolaépületben.
Bizonyos, hogy a hitoktatás bensőségesebbéis válhat így.

c) Gyakori eset tehát, hogy a hitoktatás és az iskola p a r t n e r k a p 
c s o Ia t b a n állnak. A hitoktatás ugyan önállósult az iskolától, de továbbra
is alaposan közrcmüködik azzal. Ami pl. elhangzik a hitt anon, annak
visszhangja van az iskolában, de a hillanon is megvitatják az iskolai oktatás
egyes témáit, főképp a vallás és a gyakorlati tudományok határkérdéseit.
Nemritkán feszültséget is okoz ez a hitoktatási mód, rncrt "kritikus" az
iskolával szemben.

d) Mind gyakoribb az az eset, hogy a hitoktatás n e m ves z i f i g Ye
I e m b e az iskolát: annyira önálló, mintha nem is létcznc iskola. Az ilyen
hitoktatás teljesen a fiatalok életére összpontosít. Az iskolához kötött hitok
tatás veszélye: "Első a tanítás, s ha marad még idő, akkor alkalmazhatjuk
azt az életre." A teljesen önálló hitoktatás inkább Jézus ncvclörnódszcrét
követi. A közpon ti tét a gyermek élete: örömei és vágyai, félelmei és gondjai.
Ezekre keres a hitoktató a gyermekekkel közösen feleletet és útmutatást az
evangéliumból valamint az egyházi hagyomány gazdag kincstárából.

e) Vannak egészen s z a b a d f o r m á i is a hitoktatásnak. Ilyen az
ifjúsági otthonokban, lelkigyakorlatos-házakban stb. folyó nevelő munka,
ahol a legfontosabb cél a lelkiség elmélyítése, miközben nem figyelnek a
hitoktatás "iskolai szcrkczctére".

1960-tóI1975-ig jelentős v á It o z á s o k álltak be Franciaországban
és a francia egyházban. E változások következményekénLmcgfigyclhctjük:

- A fejlemények sodrásában a d i á k s á g b i z o n y t a I a n n á s ezért
kritikuss á vált. Nagyon érzékeny a feltételezett vagy valós igazságtalan-
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ságokra. Végletekbe esik s egyre felületesebb: egyszer nagylelkű, máskor
kicsinyesen önző; lelkesedik az imádságért, de lendülete szalmalángként
tovatünik; vallási hőssé válik, majd hitetlenként viselkedik; a szentmisén
"buzgón" áldozik, de menekül a gyónástól. Az mégis tagadhatatlan, hogy
ifjúságunknak erős az Isten-szomja, elevenen érdeklődikaz evangélium, a
vallás, a valóságos Jézus iránt.

- Megváltozott a h i t o k t a t á s m ó d j a is. Régebben teljesen meg
határozott volt a tanrend, és pontosan "tudhattuk", mit kell tenni. A je
lenkori francia hitoktatás igyekszik megtapasztalni a hitet és Krisztus
jelenlétét; bevonja a gyermekeket az Egyház életébe. Visszatér ajelképek
hez, misztériumokhoz, költészethez és mfívészcthcz, Célkitűzései tehát:
Istent "ízlelgetni" mindennap, állandóan vágyakozni a jóra, tanúskodni a
bennünk élő reményró1, építeni a testvéri közösséget stb.

3. Ausztria gyakorlata

Az osztrák törvénykezés heti két órában írja elő a hitoktatást mind az
állami, mind a felekezeti iskolákban, kezdve az első évfolyamtól az érettsé
giig. Ugyanakkor lehetövé teszi, hogy a 14 éven felüli gyermek kijelent
kezhessen ahittanóráról. Beszámolónk ezen részében a számadatok Bécsre
vonatkoznak, de arányíthatjuk az egész országra is.

Az 1986/87-es iskolai évben 37.133 katolikus gyermek tanult az elemi
első négy osztályában Bécsben, s mindössze 100 nem járt hittanórára. A
hitoktatáson részt vcvők összlétszáma mégis magasabb volt a katolikus
gyermekeknél, mert a "vallási hovatartozás nélküli" diákok egyharmada
(1161 gyermek) is bekapcsolódhat a hitoktatásba. E tényállás tehertételt is
jelent, hisz a vallási alapismeret nélküli gyerekek jelenléte meghatározza a
hitoktatás anya~át is.Sokszor keresztelési clökészülctté válik, mert legalább
egyik szülö (CIC. 868 paragr.I) kérle gyermeke felvételét a katolikus
egyházba. Az 1980/81-es iskolai évben 32.000 a tanulók száma az elemi felső

tagozatában (Hauptschule) Bécsben. Ez a szám évről évre csökken, mert
az osztrák gimnázium alsó tagozatának vonzása erős. A hittanköteles diá
kok közül530 nem vett részt a hitoktatáson. Viszont a "vallási hovatartozás
nélküliek" 50%-a jár katolikus hittanra. Az is érdekes jelenség, hogy a kö
zépiskola (AlIgemeinbildende Höhere Schule) ugyanilyen korú di áksága
körében fokozottabb az érdeklődés a hittan iránt, mint a HS-ben.

A gimnáziumokban és szakközépiskolákban elevenen folyik a vallás
oktatás a 14-19 évesek körében is.

A katolikus magániskolák Bécsben éppúgy virágzanak, mint az ország
más városaiban az elemi alsó tagozattól a középiskolák különbözö formáiig:
gimnáziumok, szakiskolák stb. Igy pl. Bécsben a 30 katolikus magán elemi
(Volksschulc) diákjainak létszáma ebben az iskolaévben négyszázzal
növekedett. Egyrészt annak a jeleként, hogy elsősorban a katolikus iskolák
élvezik az osztrák nép bizaImát. Bár nagyobb kiadást jelent, mégis sZÍ
vesebben bízzák gyermekeiket az egyházi iskolára, mint az államiakra.
Ugyanakkor a katolikus iskolák pedagógiai újításokkal is próbálkoznak.
Egyes iskolák már bevezették a képességfejlesztő tagozatokat, ahol igye-
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keznek felfedezni a gyermekek sajátos adottságait, s ezeket fejlesztik. Eb
ben élcn jár a történelmi múltú kalksburgi jezsuita gimnázium (23. kerület),
amelyben a diákok megismerkedhetnek az írógépek, gépjárművekműkö

d ésévcl, a fém- és faipar titkaival stb.
Az osztrák hitoktatás c é I k i t cr z é s e: vallási tapasztalatokhoz segíteni

a diákságót a vallási ismeretek mellctt . Felhasználja a legmodernebb ok
tatási eszközöket: dia- és tévéfilmek, iskolarádió stb. A Stcphansplatz 6.
szám alatt külön központ áll a hitoktatók rendelkezésére.

Már 1963-ban megalakult a v i I á g i h i t o k t a t ó k s z e r v e z e t e
(Berufgemeinschaft der Laienkatcchctcn der Erzdi özcsc Wien) , amely
rendszeres re kollekciókkal gondoskodik a katekéták lelkiségéró1- iskolatí
pusok szerint.

Országszerte biztosított a h i t o k t a t ó k k é P z é s e is. A legtöbb
egyházmegyében egyházi tanítók épzők (Padagogischc Akademie) mííköd
nek. Bécsben 1966-tól. A jelentkezöknek legalább középiskolai végzett
séggel kell rendelkezniük, s itt hároméves tanulmányt folytatnak. Mcllék
szakként képesítést nyerhetnek a hallgatók hitoktatásra is, de csak rnel
lékállásban. A főfoglalkozású hitoktatóknak el kell végezniük a szintén há
roméves hitoktatóképzöt (R eligionspadagogischc Akademie; Bécsben
1971-től). Mivel a fővárosban igen nagy az érdeklődés, ezért három - nap
pali, esti valamint távhallgatói (Fernkurs) -tago7-<ltban működik. Az utóbbi
ötéves. A jelöltek évente három-három hétre bejönnek az Akadémiára.
ahol reggeltől estig előadások és gyakorlatok váltogatják egymást. Ot év
alatt két házidolgozatot kell írniuk: egyet valamelyik pedagógiai tantárgy
b ól, a másikat a teológia bizonyos szakterületéről. A tanulmány diploma
munkával és vizsgával zárul.

Az bizonyos, hogy pusztán az értelmi képzés nem elegendő, ezért az egy
házi akadérniák hetente közös szenimisérc gyűjtik össze a diákságot
(B écsbcn szerdán 11 órakor az Akadémia modern kápolnatemplomában).
Ezenkívül közös zarándoklatokat szcrvcznck, és az elmélyülés egyéb esz
közeit is (lelkigyakorlat, imák stb .) igénybe veszik.

Baranyi Imre

VILÁGIAK A LELKIPÁSZTORKODÁSBAN

Közismert a paphiány ténye. Arról is sokat beszélünk, milyen hátrányos
ez a lelkipásztorkodásra. De azt már kevesebbszer halljuk, hogyan veszik
ki részüket a világi férfiak és nők az egyházi szolgálatból, Hézagpótlást
szerotnénk végezni , miközben fényt vetünk az USA-ban levő helyzetre és
az NSZK egyik nagyvárosi plébániája lelkipásztori szolgálatait elemezzük.
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1. A plébániai vezetőségmegváltozott arculata

Aranybányátjelent a kb. tízezer diakónus az USA-ban, hisz heti 104ezer
órán át végeznek lelkipásztori munkát. 100 egyházmegyében pedig laikus
lelkipásztorokat képeznek. Főképp egyháztant, krisztológiát, Szentírást,
lelkiséget és liturgiát tanulnak. Dc a kurzus végeztével is rendszeresen
szcrnináriumokon vesznek részt, hogy színvonalukat megtarthassák. "A
világi hívek örömest szolgálnák a plébániát, dc félénkek szolgálataik Ielkí
nálásában. Ha azonban felkérik és megtanítják őket a szelgálatok elvég
zésére, az egyik felelősséget a másik után vállalják magukra" - mondotta Dr.
D. Lecge professzor. Nagyon örvendetes, hogy a fiatal felnőttek különös
érzékkel rendelkeznek: áldozatkészen szemelnek bizonyos időt egyházi
szolgálatra, számosan jelentkeznek 1-3 évre missziós munkára is.A fiatalok
ezen készsége növekvőbenvan, amit aza tény is bizonyít, hogy a kurzusokon
való résztvevők száma 1975 és 1982 között 300-ról 3.200-ra emelkedett.
Rohamosan terjed a világiak és a szerzetesek közrcműködésc is. Az USA
ban már 500 szerzetesi közösségnck vannak világi munkatársaik. Ez az
együttműködés lelkipásztori, kulturális és szociális jellegű.

Egyesek ugyan attól félnek, hogy a pap nélküli istentiszteletek clszcgé
nycdést jelentenek a keresztény közösségck számára. A tapasztalat ezt a
feltev4st nem igazolja. A pap nélküli kisebb közösségckvilági vezetők keze
alatt szépcn virágzanak.

Mások attól rettegnek, hogy a világi vezetök kapcsolata a papsággal és
a püspökökkel meglazul. Bizonyos, hogy vannak ilyen esetek, ám sok függ
a munkatársak megválogatásától és kiképzés étől.

Egyesek gyanakodva nézik a világi önkéntes lelkipásztori szolgálatát.
Szorgalmazzák fizetésüket, mcrt "aki fizet, az parancsol". Am itt éppen az
cllcnkczőre van szükség: örüljünk annak, hogy mind több világi tényleg
pusztán Isten iránti szeretetbó1, minden ellenszolgáltatás nélkül kapcso
lódik be a lelkipásztori munkába.

Azsem ritkaság, hogy hiányzik a bizalom légköre a papok és világi mun
katársaik között, ami tényleg veszélyezteti az együttműködést.

2. A nagyvárosi ajtókon kopogtatók

Számos plébánia tanulhat abból, ami Drezda hatalmas új negyedében
történik, hogyan veszik ki ott a világiak részüket a lelkipásztorkodásból.

1977-ben kezdődön. A drezdai Szent Péter-plébánia 25 férfit és nőt

bízott meg, hogy a hatalmas lakótelep minden lakásába bckopogtassanak
és ott a vallásról elbeszélgessenek. Az ajónyit áskor köszöntik a lakókat: "Jó
estét kívánok! A katolikus lelkészség nevében jövök. Megengedi-c, hogy
most vagy más alkalommal elbeszélgessünk?" Ilymódon egyetlen esztendő

alatt meglátogatták mind a 35.000 lakost. Kccscgtetö az a tény, hogy ezen
esti láto~atások nemcsak gazdag vallási tapasztalatokgyűjtésében és a hívek
névlistájának ő ssze á l l ít á s á ban segítettek, hanem mind a látogatók, mind a
meglátogatottak örömére is szolgáltak, bár néhol udvariasan visszautasí
tották a látogatást: "Nem, köszönöm!' Nem volt ugyanis mindenki katolikus,
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ám ha óhajtották, a nem katolikusokhoz és hitetlenekhez is szívescn
betértek.

A 25 látogató szernélyt három csoportra osztották. Minden este talál
kozott egy-egy csoport az általuk előrelátott egyénnél du. 5 órakor. Meg
beszélték a tennivalókat, negyedórát szentírásolvasással és imával töltöttek,
és nekivágtak a munkának. A látogatásra szánt idő kb. másfél órát vett
igénybe esténként. A meglátogatott családokban szóba hozták a vallási és
egyéb életkérdéseket (házasság, család, nevelés, gazdasá~, kultúra, lakás
üm' stb.). Ezután ismét találkoztak az előző társuknál, kiértékelték mun
kájukat, megbeszélték a problámáikat és estebéddel zárták napi apostol
kodásukat.

1983-ban tették meg a következő lépést. Szemináriumokat szerveztek a
plébánia ter ületén lakóknak. Egy-egy kurzuson kb. 200 személy vett részt.
Ennek következtében megelevenedett a szemségekhez való járulás. Havon
ta egyszer a misék után szeretetlakomát (agapét) tartottak minden részt
vevő számára, ami erősen növelte az összetartozás tudatát. Plébániai közös
ségük valóságos közösség, Senki sem idegen, mindenkit szeretettel lát és
fogad. Évente több felnőtt is elnyeri a keresztséget.

1988-ban összehasonlítást végeztek. A lcgújabb lakónegyed megláto
gatásának eredménye: az emberek fásultabbak, érdektelenebbek, mint az
1977-es kezdés élményei akkor sugallták, ám a kíváncsiságuk és szim
pátiájuk ma sokkal nagyobb. Ez a jelenség arra enged következtetni, hogy
a lakások látogatása ma még szükségcscbb mint ezelőtt volt, s az Egyház és
a vallási kérdések iránti nagyobb kiváncsiság folytán a lakások látogatása
valamivel könnyebb. Bizonyos, hogy fárasztó apostolkodás, nem mindig
élvezetes, ám minden valószínűség szerint szükséges lelkipásztori eljárás.
A kovász (vö. Mt 13,33-35) nem hathatja át a tésztát, ha csak a plébánia
épületében marad. Az is bizonyos, hogy nem azért gyújtunk világosságot,
hogy véka alá helyezzük (vö. Mt 5,14-16) . Türelmetlenkednünk viszont nem
kell,mert a mustármagnak időre van szükségc, hogy magas fává nőjön (vö.
Mt 13,31-32). Lelkipásztori módszereink legfőbb rnértéke Krisztus, aki 
nyilvános mííködéscsorán - állandóan látogatóban járt. Krisztusként járni
- ezt a küldetést kapta minden megkeresztelt egyén.
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ESZMÉK ÉS ESEMÉNYEK

II. János Pál pápa Castclrninorc-i c. püspökké nevezte ki

MIKLÓSHÁZY Attila

magyar jezsuitát, a torontói Szt. Ágost on nagyszeminárium teológiai fakul 
tásának dékánj át. és megbízta a külföldön élő magyarok lelki gondozásával.

MIKLÓSHÁZY Anita 193J. áp rilis5-én szülctctt Di ó sgyőrben. Középiskolá it a miskolci
Fráter György katolikus gimnáziumban és a kalocsai Szt. Is\'.<Ín gimnáziumban végezte. 1949
ben belépett a jezsuita rendbe.

MIKLÓSHÁZY Anlía. a külföld ön élő magya ro kp üspöke , az 1987. mareiusö-an elhunyt
Irányi László hivatalát veszi át. A fölszentelés helyét es időpontját később határozzák meg.

Püspök atyának gratulálunk, és áldásos mííkődést kívánunk!

"AZ ÖRÖM HEGYÉN"

II. János Pál 43. külföldi útja
1989. aug. 19-én háromnapos észak-spanyolországi lelkipásztori utat

kezdett meg a pápa. Közben több mint 400.000 fiatallal találkozott az egész
világból. Az alkalmat a katolikus ifjúsági világna p adta, aminek fénypontja
az ismert zarándokhely, Santiago de Compostela. A Szematya meglátogatta
mégAsturia történelmijelentőségüprovinciát, elbeszélgetett I. Juan Carlos
királlyal és FilipeGonzález miniszterelnökkel, majd hétfőn este visszatért
Rómába.

Santiago de Compostela európai jelentőségű zarándokhely volt a kö
zépkorban, amikor a hívek tömegei zarándokoltak ide Szcnt Jakab apostol
sírjához. Az újabb időben ismét fellendült a zarándoklat erre a szcnt helyre,
azzal a céllal, hogy Európa megerősödjön kulturális önazonosságában. Az
ide zarándokló fiatalok célja: imádkozni "olyan társadalom létrehozásáért.
amely kölcsönös tiszteletre, figyclmcss égrc, szabadságra és szolidaritásra
épül". Ezért választották a fiatalok mott ójuknak Jézus szavát: "É n vagyok
az út, az igazság és az élet". A harmadik évezredben ők fogják képviselni a
keresztény hitet - figyelmeztette őket a pápa. A "zarándoklaton" kb. 200
bíboros és püspök is részt vett

Aug . 19-én a pápa többek között ezt rnondta az ö sszegyűlt fiataloknak
az "ü röm Hegyén" (Gozzo): "ü vakodjatok az eszm ények, az értékek és a
viselkedésformák clszcnnyczödésétöl", rnert ez az ember megsemmisíté
séhez vezethet. E jelenség legalább annyira izgató, mint a természet
szcnnyczödése. Sürgette ezért "az összefogásból eredő és felelősségteljes

tettcket, mielőtt bolygónkban jóvátehetetlen károkat okoznánk".A fiatalok
"illetékes vezetők az emberséges, méltóságteljcs és szolidáris élet terén...
Minden keresztény hivatott arra, hogy szolg álja testvéreit és a társadalmat,
szorgalmazza és támogassa minden egyes ember rnéltóságát; tisztelje, vé-
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delmezze és erősítse az emberi jogokat, munkálja a tartós békét, amit a test 
vériségre, a szabadságra, az igazságosságra és az igazságra alapozunk",

A vasárnapi istentiszteleten szólt a keresztény norrnákról, a házasság
szent rninöségéröl: "A házasság nem olyan szerződés, amit önkényesen
mcgszeghetünk!"

Beszédjében, h étfőn rámutatott a materializmus ártalmaira, majd így
szólt: "Nem következik-e be szemünk előtt az ateista materializmusra és a
kollektív-bürokratikus munk ásszcrvczctrc épülő társadalom csődje?"

A miniszterelnökkel való találkozáskor síkraszállt a Szematya "a hatá
rok nélküli Európa megvalósftásának" érdekében.

DR. BATIHYÁNY-STRATIMANN LÁSZLÓ BOLDOGGÁ AVATÁSA

lsten szolgája Bécsben halt meg 1931. január 22-én. Az akkori egyházi
törvények értelmében Bécsben kellett megindítani a boldogsáavatásra
vonatkozó eljárást. Az ügy előmozdítója, első posztulátora Innitzer bécsi
bíborosérsek megbízásából P. Csávossy Elemér SJ. lett.

Szombathelyen a per 1945-től 1951-ig tartott. Tárgya Dr. Batthyány
életszentségének, erényeinek bizonyítása, miközbcn 21 tanú szerepelt.
Bécsben 14 tanút hallgattak ki. Az anyagot azonban sem Bécsből, sem
Szombathelyről nem továbbították Rómába. 1971-ben Ijjas József kalocsai
érsek Rómába vitte a szombathelyi peranyag hivatalos másolatát, és azt a
Szenttéavatási Kongregációnak benyújtotta. 1981-ben előkerült az addig
elveszettnek hitt bécsi peranyag is. 1978-ban megjelent Batthyány 1926-os
naplója Kardos Klára gondozásában. Az országos siker ismét előtérbe

helyezte a per folytatását. 1978-ban az ügynek új gazdája lett, a László István
püspök vezetése alatt álló kismartoni egyházmegye.

1981-ben hozta me~ az ügyben az első ítéletet a kongregáció, az ún.
"Decretum super scr iptis'vben. Kimondja, hogy Isten szolgája írásaiban, hit
és erkölcs dolgában nem találtak az egyház tanításával ellenkezőt. Ezzel le
zárult a boldoggáavatási eljárás római szakaszának első fejezete.

Az erények hősies gyakorlásának a bizonyítás át nevezhetnénk a bol
doggáavatási eljárás róm ai szak asza második szakaszát. A bizonyítási
eljárás alapja az ún. p o z í c i Ó, amely Isten szolgája életének és tevé
kenységének időrendi, dokumentált bemutatása írásos és szóbeli tanú
ságtételek segíts égével. Tartalmazza a bécsi, szombathelyi és kismartoni
peranyagot, valamint egyéb dokumentumokat, melyeket együtt s umm á
r i u m n a k neveznek.

A pozíció következő része az ún. i n f o r m á c i Ó, az ügy eddigi
lefolyásának története, rö..id, dokumentált életrajz, az összegyűjtött érvek
és adatok, amelyek Isten szolgája életszentségótbizonyítják. Végül a szcnt
ség híréről ad bemutatást, és szól az imameghallgatásokr ól. Mindez együtt
kb. 1000-1200 oldalas, nagy formátumú könyv. Az információ az ügyvéd írja
meg, a tervek szerím ez év végére, jövő év elej ére készül e!. Ezt a könyvet a
kongregáció teológus szakembereknek adja majd ki, akik írásbeli szava-
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zatot adnak be, melyben kifejt ik véleményüket. Végül a teljes ülésen a
bíborosok testülete dönt arró l, hogyaz Isten szolgája hősies erényeiró1 sz óló
határozatot a Szentatya e lé terjesszék-e. A mint a pápa aláírja a "Super vita
et virtutibus"dckr éturnot, lezárul a bold oggáavatási eljárás római ügyrnene
t ének 2. sza kasza.

A harmadi k, és egybe n utolsó eljárás , am i megelőzi a boldoggáavatást,
és elvileg már most is folyhatn a egy egyházmegyében, egy, az Isten szolgája
közbenjárására tört ént csoda bizonyítása. Ezt a "Super miro", a csodáról
szóló dekrétum zárja le.

Szeretném Batthyány László t isztelőit arra inteni, hogy ügyeikb en kér
jék Isten sze lgáj ának közbenjár ását. A szombathelyi püspökségen kapható
a "Szent Kilenced Dr. Batthyány-Strattmann László közbenjár ásáért" c.
könyvecske. Ha valaki imameghallgatásban részesült, kérem, tegyen arról
jelentést az illetékes egyházi hatóságnak, vagy küldje a levelet közvetlenül
a szombathelyi, illetve a kismartoni püspökség címére .

Ternyák Csaba
(Szerk. megj.:Azok a paptcstv érek, akik intencióvállalással szerétn ének

hozzáj árulni az ügy tetemes költségeinek fedezésé hez. forduljanak Ternyák
Csaba posztulátorhoz: Via Giulia 1, 1-00186 ROMA)

A TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSI ESZK ÖZÖK

"Inter rnirifica" címmel hat ározatot adott ki a II. Vat ikáni Zsinat (1963)
a tömegtájékoztatási eszkö zökről . A technikai talá lmányok közül "kiemel
kednek azok, amelyek természetüknél fogva nem csak az egyénekkelterem
tenek kapcsolatot, hanem elérhetik és befolyásolhatják a tömegeket, sőt az
egész emberiséget is, ezért joggal nevezhetők tömegkommunikációs eszkö
zöknek. A sajtóról, a filrnr ő l, a r ádióról, a televízióról és hasonl ókról van
sz ö (1). Az anyaszentegyház jól tudja, hogy ezek az eszközök, helyesen
alkalmazva, hasznos segítői az emberis égnek, mert előmozdítják az ember
pihenését és szellemi kim űvel é s ét ; az Isten országát is lehet velük terjeszteni
és megszilárdítani (2) ... A tömegkommunikációs eszközök helyes haszná
lata feltétlenül megkövet eli az erkölcsi rend törvényeinek ismeretét és
azoknak lelkiismeretes érvényesít és ét eze n a területen (4) ... Kivétel nélkül
mindenkinek vallaInia kell az erkölcsi re nd elsőbbs ég ét, mert egyedül ez
múlja felül és rendezi el az emberi élet mind en egyéb bármilyen magas
rendű megnyilvánulását , a müvészetct sem véve ki (6) ... Azon legyen (a
társ adalom) a tömegkommunikációs eszközök felhasználásával is, hogy
helyes közvélemény alakuljon ki, minél szélesebb körben (8) ... A tömeg
kommunikációs eszközök használatában kiemelkedő erkö lcsi felelősség

hárul az újságírókra, írókra, színészekre, a színházi és filmrendezőkre, el ő

állítókra, müsorszerkeszt ökre, filmk ölcs önzőkre, vállalkozó kra , eladókra,
kritikusokra... Feladatuk úgy egyeztetni a gazdasági, politikai és műv é szi

szempontokat, hogy ezek a közjóval soha se ellenkezzen ek... Gondoljanak
állandóan arra, hogy az olvasók és nézők nagy része fiatalkorú ... Ugyeljenek
arra is, hogy vallásos témákat komoly és tap asztalt személye kre bízza nak,
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és kellő tisztelettel dolgozzanak fel (11) ... A lelkipásztorok siessenek ezen
a területen is eleget tenni feladataiknak, amely általános igehirdetőitisztük
nek szerves része. Azok a világi hívők, akik hivatásszerűen foglalkoznak
ezekkel az eszközökkel, törekedjenek tanúságot tenni Krisztus mcllett,
főleg úgy, hogy ki-ki szakmailag felkészülten és apostoli lelkülettel áll helyt
a maga munkaterületén (13) ... Haladéktalanul ki kell képezni papokat,
szerzeteseket és világi hívőket, hogy megfelelő szakértelemmel dolgoz
zanak ezekkel az eszközökkel az apostoli célokért (15) ... A világ minden
egyházmegyéjében állapítson meg a püspök egy napot, amelyen felhívják a
hívek figyeImét az ezekkel az eszközökkel kapcsolatos kötelezettségeikre
(18) ... Országonként is létesítsenek bizottságokat a sajtó, a film, a rádió és
televízió ügyeinek intézésére (21) ... Az országokon belüli kezdeménye
zéseket nemzetközi szinten is össze kell hangolni" (22).

1967 óta rendszeresen megrendezik a "tömegtájékoztatási eszközök
világnapját", Ez alkalomra a pápák 1971 óta egy-egy "üzenetei" írtak, az
utóbbi években Szalézi Szent Ferenc napján, január 24-én. Az alábbiakban
közöljük a világnap dátumát és témáját, valamint rövid szemelvényt az erre
vonatkozó pápai üzenetbó1.

ÖTÖDIK VILÁGNAP, 1971. V. 23-án: "Az emberiség egységének szol
gálatában".

"Súlyos és tragikus feszültségek választják el egymástól a szociális
rétegeket, a társadalmakat és az egyes embereket, az Iparosodott népeket
és a harmadik világ országait, az egymással harcoló ideológiák és politikai
rendszerek tagjait. Az összeütközések gyakran az egész világban
visszhangra találnak, állandóan új és veszélyes szakadékokat hasítanak föl
és - sajnos - az erőszak cselekedeteihez, valamint a háborúhoz hasonló
viszonyokhoz vezetnek. Az emberek és népek viszályaival és ellentéteivcI
kapcsolatban semmiképpen sem várhatjuk cl a sajt ótól, a rádiótól, a tele
víziótól és a filmtől, hogy ezeket a jelenségeket enyhftsék vagy elhalIgassák.
Nemde éppen az ellenkező a feladatuk: hozzák világosságra az egész
igazságot, annak legfeketébb árnyoldalaival, hogy azután megkíséreljenek
mélyebb és tárgyilagosabb látószöget nyitni és megmutatni, miben rejlik a
baj gyökere, hol uralkodik az egoizmus bűne? Egyszóval rámutatnak
minden sebre, amelyek által vérzik az emberiség szíve. Másrészt igyekeznek
bemutatni, milyen pozitív kísérletek jelentkeznek és hol tűnnek fel a
megújulás jelei és a remény alapjai" (VI. Pál, 1971. III. 25.).

HATODIK VlLÁGNAP, 1972.V.14-én: "Az igazság szolgálatában".
"A fiatalok és felnöttek a híradások és fejtegetések, a képek és hangok,

a kihívások és ingerek végeláthatatlan áradatával szembesülnek. Ilyen
helyzetben az értelemmel megáldott ember a "Hol az igazság? nyugtalanító
kérdés feltevésére kényszerül...

1. Minden esemény hordozza a saját igazát, számtalan szempontjával,
amit nem mindig könnyű egységében áttekinteni. Csak a hírek közve
títőinek és befogadóinak közös és becsületes közrcműködéscgarantálhatja
az események csorbítatlan igazságának megértését.,
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2. Ugyanez érvényes - bizonyos követelm ények mellett - a vallási in
formációkra, vagy azokra a körülményekre, amelyek vallási kiértékélést igé
nyelnek. Kellően nem érthető meg a vallás i jelenség, ha pusztán pszi
chológiail ag és szociológiailag felismerhető dimenzi óiban nézzük. Lelki
vonatkozásait is, azaz az Isten és az ember közöss ég ét, a megváltás titkát is
fel kelltárni ...

3. A kutat ási vágy és az igazság tiszteleténe k kell áthatnia azokat is, akik
a tömegtájékoztatási eszközökkel élnek , hogy általuk ismeretekhez és
irányelvekhez jussanak, és saját ítélet üket megaJkothassák...

4. Másrészt enged élyezni kell a míívészck sajátságos szabadságát: a
valóság szépségének kifejezésénél joga van a míívésznek élni fantáziájávaJ...

5. Kereszt ények, azaz Krisztus tanítván yai vagyunk , ő minden ember
szá mára "az út, az igazság és az élet" (Jn 14,6), még azok számára is, akik
még nem ismerik ŐL." (VI. Pál, 1972).

HETEDIK VILÁGNAP, 1973.VI.3-án: "A sze llemi értékek elérésének
és fejleszt ésének szolgálatában".

"A szellemi értékekről tanúságot tettek életükkel és sokszor ha lálukkal
is a különbözö életkorú keresztények... Ez minden ker esztény kötelessége
is... A jószándékrú embereket nyugtalanítja az a jelenség, mennyire vissza
élnek egyesek a kommunikációs eszközökkel, hogy kétségbe vonják vagy
megsemmisítsék az emberi élet alap ért ékeit , esetleg szé thúzást és rosszat
ültessenek eL: (VI. Pál , 1973.Y.1.)

NYOLCADIK VILÁGNAP, 1974.Y.26-án: "Az evangélium szol
gálatában".

"Az igehirdetés az Egyh áz küldet ésénck lényeges tartozéka., Erre
felhasznál minden eszk özt., Korunk a követ kezökre tereli Iigyelm ünket: Az
első abban áll: fejless zük a hírközlés és míívészi alkotás területét abba az
irányba, hogy könnyítsék az örömhír terj esztését és elmélyítsék az ember
mélt óságának, az igazságosságnak és az egye temes tes tvériségnek meg
értését... Másik feladatunk: has znosítsuk az audiovizuális eszközöket a ka
tckézisnél, a nevelésnél, az Egyház éle té nek bcrnutatás ánál, a liturgiában,
mindenckel ött pedig a hit és a szer éte t tanúságtételében..: (VI.Pál,
1974.V.16 .).

KILENCEDIK VILÁGNAP, 1975.V.ll-én: "A kiengesztelődés szol
g álatában",

"Az emberek kőzötti kiengesztelődés csak a kölcsönös tiszteletadás,
testvéri egymásra hallgatás, az igazságosságra igyek-vés és az együttmű

ködés légkör ében teremhet meg... A keresztények közőtti ellentétek
élez ése, a polarizálódások erősítése, a különbözö csoportok nyomásának
foko zása és a pártok közötti szak ad ék elm élyítése helye tt, járuljanak hozzá
a tömegtájékoztatási eszközök a kölcs önös megbecsüléshez és megér
téshez, a másik szerctö elfogadásához és a megbocsátáshoz..." (VI. Pál,
1975.IV.19.).

TIZEDIK VILÁGNAP, 1976.V.30-án: "Az emberi jogok szo l
g álatában".
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"Milyen jogokról van itt szó? Szükséges-e egyáltalán felsorolni? Röviden
mégis megemlítjük: az élethez, neveléshez és munkához való jog, igen,
mindezek előtt először a megszületés joga és az élet felelősségteljes tovább
adásának joga; ezután a jog a békéhez, szabadsághoz és szociális igaz
ságossághoz; azután a döntések meghozatalában való közrernük ödés
joga..., végül az a jog, hogy vallását egyediles és közösségileg vallhassa és
tanúsíthassa... Másrészt a jogok egyoldalú kiemelése a velük járó kötele
zettségek hangsúlyozása nélkül csak egyensúlyvesztést jelent, ami negatív
hatással van a társadalom életére..." (VI. Pál, 1976.IV.11.).

TIZENEGYEDIK VILÁGNAP, 1977.V.22-én: "Hirdetések szol
gálatában".

"A hirdetések nagy jelentőségűek az emberi társadalomnak... Jóaka
ran al szemléli az Egyház az ember termelőerejének fejlődését...A hirdetés
ugyanakkor információ. Súlyos kötelességgel jár: legyen igaz és felelős

ségteljes, tisztelje az embert és alapvető értékeit. Gondosan válogassa meg
a körülményeket és a bemutatás módját. A hirdetés továbbá érdekkép
viselete t is jelent. Bár lehet ez önmagában nagyon is igazolt, mégis tekin
tettel kell lennie a közjóra..." (VI. Pál, 1977.V.12.).

TIZENKETIEDIK VILÁGNAP, 1978.V.7-én: "A nézők-olvasók el
várásai, jogai és kötelezettségei".

"ALelső elvárás a hozzászólás lehetősége... Ami azután arra szólítja fel
a "kornmunikátorokat", hogy állandó és építő kapcsolatban álljanak az em
beri t ársadalommal, s az olvasókat, hallgatókat és nézőket tevékeny rész
vételre vezcssék... A második elvárás az igazság követelménye... A nézők

és hallgatók joga, hogy gyorsan megbízható hírekhezjussanak, ide tartozik
a tárgyilagosságra törekvés és az értékek ranglétrájanak szem előtt tartása
is.A művészi bemutatásoknál joggal várják cl, hogy annak emberképe valós
legyen ... Nem becsülhetjük le a modern ember Igényét a szórakozásra és
pihenésre, hogy ezáltal új erőt gyüjtsön... Ha igaz, hogy az emberiség
családj ának jövője nagyban függ attól, mennyire képes élni a tjékoztatási
eszközökkel, akkor nagyon is szükséges a hallgatók, nézők és olvasók
képzése... Ennek első foka a családban történik: a kommunikációs eszközök
kínálat ai között válogatni, azokat kiértékélni és értelmezni... Folytatódjék
ez a nevelés az iskolában... A hívek helyi közösségci is adjanak segítséget
tagjaiknak... (VI. Pál, 1978.IV.23.).

TIZENHARMADIK VILÁGNAP, 1979.V.27-én: "A gyermek védel
méért és fejlődéséért a családban és a társadalomban".

"A gyermekek olyanok, mint a viasz, minden nyomásra reagálnak... A
képernyő és a vetítővászon lebilincseli őket. Minden bemutatott tevé
kenység nyomása alá kerülnek, érzelmileg és hangulatilag egyaránt... Ebben
a fényben teljesen jogos a krisztusi figyelmeztetés keménysége: 'Aki meg
botránkoztat csak egyet is ezek közül a kicsinyek közül, akik hisznek
be nnem, jobban járna, ha malomkövet kötnének a nyakába és a tenger fene
kére vetnék' (Mt 18,6)... A gyermek segítségre szorul fejlődése közben...
Első helyen azon szülökés nevelők segítségére, akik a kommunikációs esz
közöknél..; a sz órakoztató és kultúrprogramokon dolgoznak... A gyermek
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itt a legfontosabb... Felszólítom a szülőket és nevelőket, a katekét ákat és a
felelősöket az egyházi egyesületekben: érezzenek felelősséget , hogyan
használják fel a gyerekek a tömegkommunikációt. Szolgálja-e az fejlődésü
ket, fejleszti-e önfegyelmükct, képesíti-e őket a választásra... Szelg áljukte
hát mindannyian a gyermeket! ..," (II. János Pál , 1979.V.23.).

TIZENNEGYEDIK VILÁGNAP, 1980.V.18-án: -»: család szol
g álatában",

"A mai család fokozott feszült ségek rniatt és növekvő bizonytalanságban
szenved... Ezekhez járulnak gyakran a tömegtájékoztatási eszközök is mint
tehertétel. Kínálataik tartalma nem ritkán hamis képet nyújt a családról, a
nevelésró1. A családtagokat hamis magatartásformák felé tereli...Az ifjúság
szocializálódását befolyásolják a kommunikációs eszközök, különösképpcn
a televízió... Gyakran a legfiatalabbak életébe is bel ép, anélkül, hogy a szü
lők vagy nevelők megadták volna nekik a szükségcs tájékozódási alapot...
Vitathatatlan viszont , hogy a tömegtájékoztatási eszközök a kulturális gaz
dagodás forrásai is, az egyedek és az egész család számára... Előmoz

díthatják a beszélgetést és véleménycser ét. tágítják érdeklődési körét és
nyitottá teszik a családot az emberiség iránt., Távoli vallási eseményekben
is részt vehetnek, k ül őnöscn a betegek és elfoglaltak... Ahhoz azonban, hogy
ezen előnyöket élvezhesse a család, és ne essen halálos áldozatául ezen
eszközöknek, az aktivitást kell gyakorolnia: ne fogadjon el mindent vakon,
hanem érték élje ki, bírálja felül a felkínáltakat... A szülök feladata, önma
gukat és ezzel gyermekeiket is arra képesítcni, hogy a kommunikációs esz
közöket megértsék, a felkínált tartalmak között válogassanak és önálló
ságukat megőrizzék." (II. János Pál , 1980.V.1.).

TIZENÖTÖDIK VILÁGNAP, 1981.V.31-én: "A felelős szab adság
szolgálat ában".

"Az ember szabadságban valósítja meg önmagát..., mert az ember a leg
fönségesebb jele az Isten képmásának. Mélt ósága megköveteli, hogy az
ember tudatosan és szabad elhatározásból cselekedjék, ami annyit jelent:
vezesse őt a személyes meggyőződés, ne a puszta belső ösztön vagy külsö
kényszer... A kommunikációs eszközök nem ritk án 'r áeröltetett parancs',...
hatalom kifejezői, ami - küJönösen ott, ahol hiányzik a pluralizmus 
'elnyomássá' válik... Soha sem szabad manipulálni az igazságot, elmellőzni

azt, megfeledkezni a szcrctctröl.. a párttagsá~, botrányvágy, alávetettség
miatt... Bárcsak a tájékoztatási eszközök rrnnél ritkábban válná nak az
ember manipulációjának eszközeivé!" (ll. János Pál , 1981.V.I0.).

TIZENHATODIK VILÁGNAP, 1982.V.23-án: "Az idős emberek szol
gálatában".

"Az idősek terhei... a fejletlen országok szegénys ég étől a nyugdíjasok ki
erőszakolt tétlenségéig nyúlnak... Keserű magánya azoknak, akik barátok
és az igazi családi szcrctet nélkül élnek. Amint az évek szaporodnak, az erők

fogynak és a betegségek gyakoribbakká válnak, a testi törékenység és min
denekelőtt az élet terhe mind észlelhetőbbéválik. A harmadik életszakasz
problémái nem nyerhetnek megfelelő megoldást, ha nem fogadja el öket
mindenki valósaknak... Az egész emberiséget érintik. Mindenki feladata,
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hogy - az emberi méltóság és az élet jelentősége miatt, ami 'mindig is
ajándék' - az időseket bátorítsa... A Szentírás ajándéknak nevezi a öreg
kort... 'Az aggok koszorúja a gazdag tapasztalat' (Sir 25,6) ... Éppen a har
madik életszakasz olyan , amit önbevetéssel és szeretettel valósíthatunk
meg. Mindazt támogatni kell, ami az idős embert segíti, hogy kiléphessen a
bizalmatlanság, az elmagányosodás és rezignáció állásából... A tömegtájé
koztatás munkásainak küldetése van az idősek javára, méghozzá pótolha
tatlan... Egyetemes hatóerejükkel és üzenetük tartósságával gyorsan és ele
venen fordíthatják mindenki figyelmét az idősekre és problémáikra... Prog
ramjaikkal visszaadhatják a időseknek hasznossági érzetüket és fokoz
hatják értékelésüket a társadalomban .." (II. János Pál, 1982.V.I0.).

TIZENHETEDIK VILÁGNAP, 1983.V.15-én: "A béke szolgálatában".
"l. Lehetövé kell tenni a dialógust és megértést a különbözö csoportok,

népek és társadalmi rendek között...
2. Mindenekelőtt a kommunikációs rend kialakításával az intézmények

szintj én, ami biztosítaná a korrekt, igazságos és építő jellegű hírközlést,
miközben kiiktatja a támadást, visszaélést és igazságtalan megkülönböz
tetést, ami a politikai, gazdasági és ideológiai hatalomra épül.,

3. A kommunikáció szolgálja másodsorban a békét azzal, hogy anya
gával alkotóan nevel a béke szellemére...

4. Végül azzal is szelgálják a tömegtájékoztatási eszközök a békét, hogy
- mindenekelőtt - maguk a szerkesztök és irányítók ténylegesen a békét kép
viselik..." (II. János Pál , 1983.111.25.).

TIZENNYOLCADIK VILÁGNAP, 1984.VI.3-án: "A vallás és a kultúra
találkozásának szolgálatában".

"A kultúra önmagában... az ember kommunikációja az emberekkel.
Nem más, mint az emberi lét kapcsolatteremtő és társadalmi dimenziója.
Ha azután a vallás kifejezi, megvalósítja az ember teljes kapcsolatát Istennel
Krisztusban és az Istentől kinyilatkoztatott igazságok segítségével köny
nyebben megtalálja az emberi igazságok alapjait, ami a közösjót szolgálja...

Aggódó szívvel fordulok a kommunikációs eszközök embereihez min
den országban és valamennyi vallási közösséghez:

- Szakemberek, ne mutassátok be az embert eltorzított, szétroncsolt és
igazi emberi értékeivel szemben álló formájában!

- Adjatok helyet a transzcendensnek, ami az embert emberibbé teszi!
- Ne gyalázzátok, ne becsüljétek le a vallási értékeket és ne ma-

gyarázzátok azokat ideológiai sablonok alapján!
- Információitokat irányítsa az igazság és az igazságosság elve, miközben

kötelességteknek kell tekintenetek, hogy becsúszott tévedéseiteket helyes
bítsétek és jóvá is tegyétek!

- Ne tegyétek tönkre a társadalmat és különösen az ifjúságot azzal, hogy
a rosszat, az erőszakot és az erkölcsi züllést vonzóan, tolakodóan mutat
játok be, s ezzel ideológiailag manipuláltok és széthúzást keltetek!
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- Szakemberek, tudnotok kell, hogy híradástok sokakat érint, akik szá
muk szcrint tömeget jelentenek, de mindegyikük valóságos emb er, ado tt és
megismételhetetlen emberi személy, akit mint ilyent el kell ismerni és meg
kell becsülni. Jaj annak, aki különösen a legkisebbeket rosszra csábít ja (vö.
Mt 18,6)!

- Egyszóval: Törekedjetek olyan kultúra fejlesztésére, amely tényleg
megfelel az embernek. Azzal a tudattal, hogy megkönnyítitek az ember
találkozását a vallással, amelytől senkinek sem kell félnie ... (II. János Pál,
1984.V.24.).

TIZENKILENCEDI K VILÁGNAP, 1985.V.19-én: "Az ifjúság keresz
tény szolg álatában".

"l. 1985 az ifjúság nemzetközi éve...
2. A technológia és elektronika korszakában élünk... Ez forradalmat je 

lent..., ami egész kultúránkat, az emberi szem ély szociális és lelki világát
érinti...

3. A kommunikációs eszközök hivatása, hogy kísérjék az emberiséget a
béke útján és segítsék a népeket a testvéri eggyéforrásban és szelida
ritásban ...

4. Az újság, a könyv, a hanglemez, a film, a rádió, mindenekelőtt a
televízió, és most már a videó meg a mindinkább vonzó komputer fontos,
ha nem is egyedüli eszköze az ifjúság kapcsolatának a valósággal és rnin
dennapjai megszervezésének... Nem hallgathatjuk el, menn yire károsak
egyes adások, amiket éppen akkor sugároznak, amikor az ifjúság tömegesen
ül a készülékek előtt..., miközben úgy tűnik, minth a az életet a szcxhullám
és erőszak vezérelné...

5. Különös felelősség terheli a szülöket és a nevelőket...

6. Hogy a szociális kommunikációs eszközök a vallás elmélyülését szol
gálják..., szükségcs:

- az alapos nevelőmunkaa családban, az iskolában és a plébánián a kate
kézis által, hogy az ifjúságot a kommunikációs eszközök kiegyensúlyozott
és fegyelmezett használatára neveljük...

- a gondos és szakszerű; elméleti és gyakorlati képzés a papnevelő inté
zetekben, a laikus apostolok egyesületeiben, az újabb egyházi mozgal
makban, különösen az ifjúsági szervezetekben...

- a keresztények aktív és következetes jelenléte a tömegtájékoztatási
eszközök minden területén...

- a katolikus szervezetek köteless égtudata. hogy - amennyiben az szük
s éges - szembehelyezkedjenek azon el őad ásokkal és müsorokkal,
amelyekben az ifjúság erkölcse veszélyeztetett...

- az evangél iumi üzenet bemutatása a maga teljességében..." (II . János
Pál, 1985.IV.15.).

HUSZADIK VILÁGNAP, 1986.V.ll-én: nA közvélem ény keresztény
formálása szolgálatába n".
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"A közvélemény erősen befolyásolja mindazok gondolkodását, érze
lemvilágát és magatartását , akik - fiatal korukra való tekintettel vagy kép
zettségük hiányosságai miatt - képtelenek a kritikus döntésekre... Ebbó1
következik az er kölcsileg egészséges közvélemény kialakításának fontos
sága, minda zon kérdésekb en, am elyek közvetlenül érintik az emberiség ja
vát korun kban . Ide soro ljuk az élet érté keit, a család, a béke, az igazságos
ság kér déseit és a szolida ritás t a népek között ..: (II. János Pál, 1986.1.24.).

HUSZO NEGYEDIK VILÁGNAP, 1987.V.31-én: "Az igazságosság és
béke szolgálatában".

"Elképzelhetetlen a bé ke párbeszéd nélkül... A kommunikációs eszkö
zökkel is folytath atunk dialógust. Ide tartozik akkor természetesen a közlés,
de a szórakoztatás, hirde tés, rnűvészi alkotás, nevelés, a kultúra értékeinek
érzékeltet ése ... Dialógus lehetetl en bizalom nélkül... Az igazságosság is
csak a biza lom légkörében élhet. Különben csak 'valaki ellen sz óló igazsá
gosság lenne', de nem 'igazságosság valakiért' és 'igazságosság valakivel',
vagyis az embe ri szemé lyért, az emberi személlyel... A kommunikációs esz
közök bizalomfejlesztő str atégiája - úgy vélem - hét dolgot foglal magában:
tudatosítani, bevádol ni, lemondani, áthidalni, hozzásegíteni, elterjeszteni
és megerősíteni ..:' (II . Ján os Pál, 1987.1.24.).

HUSZONKETIEDIK VILÁGNAP, 1988.V.15-én: liA szelidarit ás és
testvériség szolgálata az emberek és népek között".

"A testvér iség és szolida ritás alapvető és sürgető, a mai népeket és kul
túrákat kellene je llemezniük... A kommunikációs eszközök egyes csoportok
felfogásait ismert etik. Akko r segítik elő az igazságosságot, ha azokat jut
tatják szóhoz,akiknek a hangja egyébk ént nem hallatszik. A televíziós míí
sorok szinte az é let minde n területével foglalkoznak. Hálózatuk számtalan
összeköttetést tesz lehet övé. Ha szá molunk befol yásukkal, akkor etikai
felelősségük még nagyobb, hogy az embereknek és közősségeknek olyan
képeket kínáljanak fel, ame lyek lehetövé teszik a kultúrák kölcsönös
megismerésé t, de türelmetl enség és erőszak nélkül, az egységet szolgálva ..."
(II. János Pál, 1988.1.24.).

HUSZONHARMADIK VILÁGNAP, 1989.V.7-én: nA vallás szol
gálatában".

"Jelenleg megállap íthatjuk, hogy növekszik az érdeklődés az emberi
valóság vallási és szociá lis dim enziója iránt. Ezért mind több teret kapnak
a vallási kérdések a kommunikációs eszközökben... Az egész Egyház nevé
ben szcrctnék e kommunikációs vilásnapon köszönetet mondani azért a
térért, amit a vallásnak felkínálnak. Bizonyos, hogy minden jóakaratú em
be r nevében mondom ezt, még akkor is, ha gyakran úgy t űnik: a nyilvános
vitákba n még erősíten i kellen e a keresztény jelenlétet. Ma~am részéről

mcgköszö nöm azt a l ehetőséget , amit a vallás kap az inform ációknál, az ok
mányok ismertetésénél, a párbeszédeknél és az összefoglalókban... Buzdí
tom mindazokat, ak ik szívükön viselik a kommunikációs apostolkodást:
szorgoskodjanak továbbra isaz evangélium ügyéért, ami mindenki feladata:
'Menj és hirdesd az Isten országát' (Lk 9,60) ..." (II. János Pál , 1989.1.24.).

(Forrás: Arbeitshitfen 64. Sekretanat der De utschen Bischofskonfcrenz, 7.Mai 1989)
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KRISZTUS KÖNTÖSE

Urunk, Jézus Krisztus, te baráti és alázatos sziv ü, halljuk taT1ózkodó
hívásodat: "Te pedig kövess engem!" Hívásodból szűletik hivatásunk, hogy
együnesen a közösség paraboláját éljük meg, és iniut án élethossziglan föl
vállaltuk ezt a kockázatot, a kiengesztelődés ko vásza legyünk az egyház pó
tolhatat/an közösségében. Add, hogy b átran feleljünk hivásodra, s ne süp
pedjünk kifogásaink jutóhomokjába. Jöjj, hogy egészen Lelked lehelete él
tessen minket; az egyedűl lényeges valóság, aki nélkül semmi sem bírhatna rá,
ho~ naponta újra útrakelj űnk.

Mindenkitől- aki veled szeret és szenved - azt kívánod, hagyja el önmagát,
hogy téged követhessen. Ha szűks égesnek látod - épp emiatt, hogy veled
szeress űnk; ne pedig nélküled -, hogy föladjuk egyik-m ásiktervünket, mert az
ellenkeznék a tiéddel. akkorjöjj, Krisztus, és nyiss meg minket a könnyű szlvü
bizalom előtt, amely tudván tudja, hogy szereteted soha sem múlik el, és hogy
a te követésed életünk odaadását jelenti.

1. Krisztus köntösét szőve

Az elmúlt tizenöt évben a történelmi kor megosztottságai mellett újabb
szakadások támadtak a keresztények között. Megnőtt azok száma, akik
semmiféle érdeklődest nem tanúsítanak Isten népének látható közössége
iránt, olyannyira, hogy az új irányzat, az alkalmazkodás jegyében, néha még
magasztalni is illik az ellentéteket és szakításokat.

Vajon eléggé tudatában vagyunk-e annak, hogy ha bekövetkezett a meg
oszlás, akkor bizonyos ponton túl már nem lehet föltartóztatni a széthullás
folyamatát? Visszautasítani a mások ellen irányuló bárminemű gyanú
sítgatást, hogy ilymódon elősegítsük az egymástól elszakadt emberek kien
gesztelődését - ez harcba kerül. Küzdenünk kell, fáradhatatlanul újra
kezdve, tiszta szívvel, sohasem számításból, megalkuvásból vagy titkos
egyezkedések alapján.

A kiengesztelődésre törekvés persze nem kőnnyíí út. Ha elzsongatná az
embert, ha elaltatná energiáit, bénító reménytelenségbe űzve őt, akkor a
valódi kiengesztelődésnek épp az ellenkezőjéhez vezetne.

A keresztények egysége mozgalomnak az volt a feladata, hogy kicn
gesztélje a megosztott keresztényeket. Biztató nekilcnd ülésck után most
mégis zsákutcába jutott. Az egységről szóló megbeszélések folytatódnak, a
keresztények mégis párhuzamos, külön utakon haladnak. Semmi több.

Manapság az ellentétek magasztalásának divatja múlóban van. így az
egységes mozgalom kiutat találhatna a zsákutcából. De még a pusztában
járunk... A szikkadt sivatagban Isten szól, a maga nyelvén, nem a miénken.

Voltak, akik őszintén keresték a kiutat ebből a zsákutcából, de olyan
gyökeres változást hozó lép éseket tettek, hogy ezek következtében elsza
kadtak Isten népének közösségétöl.

Mások hasonló jószándékkal kísérleti léggömböket eregettek föl. Tuda
tában voltak a kockázatnak, hogy nagy magasságban ezek szétdur-
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ranhatnak. Elsősorban azonban mégis arra ügyeltek, hogy meglegyen a
helyük Isten népében, hogy belülró1 elevcnítsék meg azt.

Aki munkálkodik, hogy a keresztények egysége láthatóvá legyen, annak
belülrőlkell hallania - mint ahogy az egyes ember sem külső parancsszóval,
hanem csak belülről ható indítékkal változtatható meg. A külső nyomás és
keménység zsaroláshoz, az emberi szabadság megsértéséhez szokott
vezetni .

Új kapcsolatokat fölvenni a közösségben annyit tesz, mint szálakat szőni
- néha egyetlen szál is elegendő. Akár tudatában vagyunk, akár nem, Krisz
tus köntösét szőjük, egyházán munkálkodunk.

2. Minden dimenzióban kiterjedőközösség

Mi ért az állandó aggodalom az egyház névvel illetett sajátos közösség
miatt? Azért, mert az egy néJ?et alkotó keresztények nélkül hiányozna az
emberiség történelméből Krisztus folytonossága. Ha Krisztust Testétó1
elvonatkoztatva kívánjuk szeretni, akkor saját bensőségességünkbetemet
kezünk. Krisztust szcretni, Testének közösségét, az egyházat szeretni határ
talan távlatokat nyit.

És honnan az egyház egyetemességének szenvedélyes szeretete? Az át
fogó egyetemesség, a katolicitás ez, amely az egyház valamennyi távlatára
kiterjed: a mélységre, amely a szemlélődésben a személyes találkozást kere
si; a szélességre, amely közösségvállalás azzal, aki embertársának áldozata;
a magasság távlatára, ami teremtő alkotás a szépség egyszerííségében, a kö
zös imában.

Nem önmaga miatt vagyunk elfogultak az egyházzal szemben. Ha az egy
ház öncélúvá válik, jelentéktelen csatározásokra lesz ítélve, ki lesz szol
gáltátva százfajta megfellebezhetetlen ítéletnek, ami részekre szabdalja, ki
sebb-nagyobb felekezetekre osztja.

Az egyház nem önmagáért való létében fontos, hanem amennyiben arra
késztet minket, hogy az imádás forrásánál keressük Istent. Ha sürgeti, hogy
Krisztust éljük az emberekért, és ha a közösség helyévé lesz az egész em
beriség számára.

Ez az egyedülállóan sajátos közösség, amely egyháznak nevezi magát el
veszti jelentőségét , ha nem egyetemes, nem e~ségretörekvő, nem katolikus
és nem kész magára venni az egész emben közösség szenvedését és re
ménységét. Az egyház nem a kiváltságosak vagy hitbéli kiválasztottak szá
mára fönntartott hely, hanem nyitva áll mindnyájunk előtt, e föld szegényei
előtt.

Persze bármilyen nyitott i.§ az egyház, vannak azért határai,
kirajzolódnak a Test körvonalai. Am mégis elveszíti jelentőségét, ha tagjai
ugyanakkor nem testvérei valamennyi embernek, még a nemhívőknek is.

3. A hit egységének forrásai felé

Az egyház manapság történelmének egyik legnagyobb kihívásával
találja szemben magát: Vajon kellőképpen tudatosította-e, hogy egyedül ö
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van abban a helyzetben, hogy az emberiség nagy családján belül az egye
temes közöss ég és barátság kovásza lehet?

Hogy ez a kovász áthassa az emberiséget, annak előfeltételevan: a ke
resztény azonnali kiengesztelődése.Ho gyan is hivatkozhatnának egymással
szemben álló emberek a szerétet egy Istenére, mik ént is vezethetnének má
sokat - életük példájával- Ohozzá? Beszélhetnek-e továbbra is őszintén a
keresztény ökumenizmusról, egységre t örekvésről, ha nem valósítják meg
az azonnali kiengesztelődést? Ha csak azokat szeretik, akik viszontszeretik
őket és hasonlítanak rájuk - hát nem ugyanezt teszik a nemhívők is? A ke
resztények kövctkezctlens égclerontja szavaik hitel ét, és az új nemzedéket
elűzi az egyházból.

Ha két egymástól elszakadt személy ki akar cngcszt elödni, akkor ehhez
mindenképpen szükséges, hogy kölcsönösen fölfedezzék a másik sajátos
adományait. Ha bármelyikük azt állítan á. hogy Ő minden adománynak bir
tokosa, s ezért mindent ő akarna belevinni a közösbe - anélkül, hogy a má
siktól bármit is elfogadna - , akkor sohasem jönne létre a kiengesztelődés.

Az egyházak viszonylatában ugyanez érvényes. A kiengesztelődés nem
az egyik győzelme és a másik megalázása. Nem kívánja tőlünk azok meg
tagadását, akik továbbadták nekünk a krisztusi hitet - sokkal inkább
megköveteli azonban azt, hogy mindenki észrevegye a másikban Isten
adományait.

Vajon ebben az összefüggésben fölfigyelnek-e a reformáció egyházai az
eukarisztiára mint a katolikus egyház egységének forrására? A katolikus
egyház minden idők viharában megőrizte eukarisztikus hitét mint a hit
egységének forrását. Búvópatakként követi történelme során, nem apad el
annak legsötétebb szakaszaiban sem (míg a protestantizmus lényegéhez
mindig hozzátartozott az egyénn ek az a lehetősége, hogy szem élyes belátása
szerint értelmezze Krisztus szavait, így az eukansztia szerzésének igéit is).

Az eukarisztiát, Kriszrus imádandó jelenlétet a kenyérben és a borban,
sohasem fogadhatjuk kényünk -kedvünk szerint, hanem csakis a lélek
szegénységével, a szív megtér ésével - életünk alkony áig, gyermek módra.
Ezért tekinthetjük mintegy isteni suga llatnak X. Pius pápa század eleji kez
deményezését, a gyermekek korai szem áldozás ának szorgalmazását.

Az eukarisztia azoknak rendeltetett, akik Krisztusra éheznek. Ha e~
megkeresztelt vágyódik az eukariszt ia után és Kr isztus hívására közeledik
feléje, ki merészelné elut asítani őt?

Hosszú, belső csöndben időzveaz eukarisztia előtt - miközben látszólag
semmi sem történik - érlelték meg sokan életük nagy elhatározásait. Lé
nyünk legmélyéig, a tudattalanig hagyták magukat megragadni.

"Az én országom köztetek van." Ha nem is érezzük át lényünk mélyén
ennek valóságát, az eukarisztia akkor is minden pillanatban megjeleníti
Krisztus ezen szavait - még azok számára is, akik alig mernek ebbe
belegondolni.

A katolikus egyház mindenekelőtt az eukarisztia egyháza, de van egy
másik sajátos adománya is: kezdettó1 fogva megbízott egyeseket azzal, hogy
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továbbadják a megbocsátást, föloldva a földön is azt, ami ugyanakkor Isten
Országában is föloldozást nyer - hogy levegyék a vállra nehezedő terhet,
hogy eltöröljék a múltat, legyen az akár az épp tovatűnő pillanat.

A gyónásban a lehető legközvetlenebb módon kimondhatunk mindent,
ami csak nyomja lelkiismeretünket. Senki sem képes bűne teljessé~ét bei
smerni, de már az is hallatlanul nagy dolog, ha kimondja azt , arninek az
adott pillanatban tudatában van, hogy a kiengesztelődés szentségében el
nyerje Isten minden képzeletet fölülmúló bocsánatát.

Korunkban némelyek úgy vélték,hogy az embert azáltal szabadíthatják
meg a bííntudattól, hogy semmibe veszik a vétket, illetve kétségbevonják an
nak létezését. Meg kell azonban állapítanunk, hogy ez a m ódszer nem törli
el a bííntudatot, sőt kiterjeszti: bet ölti az embert, eluralkodik rajta úgy, hogy
megfoghatatlanná válik , elűzni sem lehet.

Vannak, akik - komolyan véve a gyónás szentségét - gyakran élnek vele,
mert sürgetőszükségét érzik a múltat eltörlőbocsánat látható jeiének. Nem
vádolhatók kevesebb komolysággal azok sem, akik ritkán járulnak hozzá,
mert ott él bennük a bizonyosság, hogy Isten megőrzi őket bocsánatában.

Bármennyire ügyefogyott legyen is a gyónásunk (akár egyik, akár másik
módon) , mégis itt éljük át újólag az evangélium frisseségét, s születünk újjá.
Megtanuljuk szélnek ereszteni a lelkiismeret-furdalásunkat is, hogy
tovaszálljon - ahogy a szél elfújja a hulló őszi levelet. Isten boldogságára ta
lálunk rá, a tökéletes öröm hajnala virrad ránk.

Az evangéliumi egyházak különleges adománya az voll , hogy minde
nekelőtt az Ige egyházai. Persze a katolikus egyház is mindig úgy forgatta
az írást, hogy abban az isteni élet forrását kereste. Vajon elismerik-e mégis
a katolikusok: az evangélikus egyházakkincse az, hogy az Isten igéjc for
málta, hatotta át a személyes életüket is?

Minden azon múlik, hogy Isten igéjét - nem kiragadva az összefüg
g ésekből, hanern az írás egészébe ágyazva - azonnal valóra váltsuk.

Ha fölidézzük a rcformátori hit néhány 17-18.századi nagy tanúját, akik
nek írásait Johann Sebastian Bach csodálatos kifejezőerejűmuzsikává köl
tötte kant ár áiban és koráljaiban. akkor még inkább megsejtjük, hogy Isten
igéjét mennyire szerctték és mennyire személyes életükre vonatkoztatták a
hívek, Mennyire áthatotta, mozgatta, alakította lénye legbensejéig a protes
táns keresztényt.

4. Egyház - hatalmi eszközök nélkül

Az új nemzedék sok tagja szeréti az egyházat, de lefojtott szenvedéllyel.
Mélyen megbotránkoznak azokon a keresztényckcn, akik - akár mint
magánszemélyek, akár mint egyházi intézmények tagjai - igénybe veszik a
nagy anyagi lehetőségek nyújtotta kényelmet, hatalmas épületeket
emelnek, tőkét fektetnek be stb.

sok évvel Krisztus születésc előtt í~ szólt népéhez Jeremiás próféta:
"Né pem elhagyta az élő vizek forrásait, és Isten fényességét repedezett
ciszternákkal cserélte föl, amelyekbó1 elszökik a víz."
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Ma ugyanezt állít ják a fiatalok. Nem lett-e Isten abszolút volta, az éS ra
gyogása ciszternákra fölcserélve, amelyekben elapad az élő víz? A nagy
szabású eszközök elóbb vagy utóbb ugyanúgy a közösség halálát okozzák,
mint a tekintélyi föllépés.

Az új nemzedék éppoly kevéssé egyoldalú, mint elődeikvoltak. Nem ar
ról van szó , hogy elutasítja a történelem során épült templomok ragyogó
szépségeit. A művészi alkotások mellözésével puritán és szektás áramlatok
törnek felszínre: ezek clernbertelenítenek és nyomasztanak, mivel rossz
lelkiismeretet váltanak ki. Inkább arról van szó , hogy minden a teremtés
e~szerű szépségével legyen összhangban; maga a művészet is Isten
ajándéka. Az eszközök egyszerűsége nem okoz színtelenséget vagy lélek
telenséget - a konvenció és egyhangúság vált ki csömört.

Egyszerűeszközöket használunk, de nem utasítjuk el azokat a dolgokat,
amelyek nélkülözhetetlenek a világméretű érintkezés megvalósításához.

Az új nemzedék azonban ragaszkodik ahhoz, hogy az egyház föltárja a
forrást, amelybó1 mindig új csodálkozás, sohasem szünö ámulat fakad. Az
új nemzedék akkor ismer rá az egyházra, ha az olyan hely lesz, ahol a keresz
tények nem csu~án fönntartani igyekszenek magukat, hanem haladni pró
bálnak egyik ú jj á sz ü leté sb ől a másikba. Az egyház akkor válik fölis
mcrhetővé, ha az egész ember számára van mondanivalója, ha teljes, testi
szellemi valójában megragadja. Akkor tudja majd lelkesíteni s arra kész
tetni öt , hogy egy életen át mindig újabb kockázatokba bocsátkozzék Krisz
tusért és az evangéliumért.

Krisztus, jelenléted titkát ingyen kínálod, és kifürkészhetetlen az IÍt,
amelyen vársz ránk, hogy az Atyához elvezess. Ha életedet mégoly kevéssé
értjük is, szivűnkben lakó lelked által elérhetjük magát az Istent. igy müvelsz
velünk csodát; élő kövek gyanánt építesz be testedbe, egyhésadba. Krisztus, te
szetetetvagy. és nem akarod, hogy mi kívülrőlítélőbfrák legyünk - hanem azt
kívánod, hogy elvegyüljünk minden közösségben. Ugy legyünk az emberiség
nagy családjában, mint kovász a tésztában; hogy élesztő legyünk, amely 
szikkadtsággal, keménységgel megbírkózva - fölold a nyomasztó teher alól.

(Frere Roger: Források, O:-'1C, Décs 19&4.45,112-122)

LELKIGYAKORLATOS·HÁZ BÁCSKÁBAN

Ami szííkebb házunk táj át illeti , szépen mennek a dolgok. Ezt nem
önelégültségből mondom, mert mehetnének jobban is; a lényeg az, hogy
szépen ível felfelé a lelkigyakorlatos-ház élete. Jelenleg két probléma előtt

állunk: 1. Megtalálni a módját annak, hogyan tovább, azokkal a fiatalokkal,
gyerekekkel, akik nyáron többször megjelentek, és elég komoly hozzáállást
tanúsítottak. Ezek a gyerekek már többet igényelnek, mint azok, akik most
vannak itt először, vagy eléggé feJületesek. Külön kellene velük foglalkozni,
csak milyen formában!? 2. A másik probléma a családi víkend, Ebben Nagy
Józsi a szakavatott, vele próbáljuk ezt megoldani. Szerinte még nincs
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elegendő olyan házaspár, akik az ún. mélyvíkenden részt vettek. Most talált
erre megoldást és előreláthatólag jövő őszre ez is beindul.

Ehhez a levélhez csatolom a lelkigyakorlatos-ház lapját...
A ház é l et é ből két eseményt szerctn ék kiemelni. Az épülettel kapcsolat

ban az idén is voltak ö n k é n t e s munkavállalások. Akadt itt ácsmunka,
betonozás, árokásás...

Augusztus 28-án egész napos találkozó volt a nyári lelki napok részt 
vevőivel és azok szülcivcl, testvéreivel. Az összejövetelt közös szentmisével
kezdtük. Felemelő volt a fiatalok közremüköd ése mind az igeliturgiában,
mind az énekekben. Az ebédre is rán yomta bélyegét a találkozás közösségi
jellege: az ebéd önálló módon, "tarisznyából" történt, azzal, hogy mindenki
megérkezésekor beadta saját élelm ét a konyhára, és ebédszünetben közö
sen fogyasztott uk el.

Ebéd után átvonultunk a templomba, ahol a fiatalok ízelítőt adtak a nyá
ri lelki napok "tcrrn é kcib ől", Voltak itt szavalatok, rövidjelenetek, gitárkísé
rettel előadott énekszámok.

Ezután szabadtéri müsor következett . A jelenlevők korosztályok szerint
csoportokat alakítottak és megkezdődött, a zsüri éber figyelme mellett, a
vídám színezetű ügyességi verseny... "A mennyország kulcsa" elnevczésű

találkozó litániával és szentségi áldással ért véget...

A lelkigyakorlatos-házban folyó munkának számos segítője van, akik
k őzvetlenül és közvetve hozzájárulnak ahhoz, hogy ~Jelkigyakorlatozók itt
valóban találkozhassanak Istennel, és éle tüket az ü akarata szerint ala
kítsák. Közéjük tartoznak azok az áldozathozó emberek, akik a lelki napok
alatt szorgos munk ávalgondoskodnak a ház élelemmel való ellátásáról, tisz
tán tartásár ól. Azután Itt vannak a lelkigyakorlatokat vezető lelkészek és
kisegítöik, Ők ilyen m ódon vesznek részt Istenünk magvetőmunkájában...
Mindez a munka azonban elképzelhetetlen volna azok nélkül a segítőink

nélkül, akik imáikkal, áldozataikkal járulnak hozzá ahhoz, hogy az isteni
kegyelem bő termést hozzon az emberszívekben. Az utóbbiak közé tartozik
Nóri is. Huszonegy évvel ezelőtt jött a világra mint koraszülött magzat. Szü
letésekor központi idegrendszerének egy részét károsodás ért~ és azóta
nem tud járni, mozogni, még a beszéd is igen nehezére esik . Értelmi és
érzelmi képességei azonban, mint minden egészséges embernek, neki is
megmaradtak és fejlődtek. Napjait olvasással, tanulással, imádkozással
tölti, küszködve minden percért. Erőt és vigasztalást a szemségekből merít,
amelyekben egyesül Jézusunkkal, akivel minden nap együtt veszi fel a
keresztet, testvéreiért felajánlva. Ígyő is mondhatja Szent Pállal: "ürömmel
szenvedek értetek és testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből

hiányzik, testének, az Egyháznak a javára" (Kol. 1,24). Isten róla sem
feledkezett meg . Sok-sok kegyelemmel halmozta őt el. Egyik ilyen ajándék
a rímfaragás. Egy elektromos írógép segítségével veti papírra vcrseu.,

Bizonyosan nem könnyíí minden nap reggel újra és újra felvenni a ke
rcsztet., Erről így ír Nóri egyik versében:
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A hajnal
A hajnal kissé megbotolt.
Sántitva lép az égi útra.
Későbbcn kűld csak hannatot
az álomittas szomjazókra.

Mindegyik házba beoson,
az éjt hangtalan tépi széjjel,
s kiiszöbrc rak cgy csomagot
a jövő titkos rejtelmével.

Van, kinek arcán fénynyomát
tükrözi vissza mosolyképpen,
mig mások Krisztus nyomdokát
élik újra a szenvedésben.

Akárhogy is. A virradat
szömyz1 ajándék voltaképpen.
Oly lchctőség, mcly alatt
jobbá kell válnunk emberségben,
Mi, erővel, egészséggel megajándékozott emberek sokszor nem tudunk

hálát adni az Istennek, mert mindent természetesnek, jogosnak vélünk...
Nóri verseiben túlárad a Teremtőnek küldött hála, a szívből jövő köszönet
minden kegyelemért:

Érzem, énekcini volna kedvem.
Dal szárnyán rep űlni önfclcdten.
S zengeni lágyan, mint a hárfahúr,
Téged dicsémi lankadatlanul.

Csodálni Benned minden földi jót,
a nagy kegyelmet, [el nem foghatótJ
Mit Tőled kaptam, mint virág a fényt,
az életfáján zöldcllőreményt.

Kibomlott bennem a hálavirág.
s feléd árasztja gyenge illatát.
6, el ne hervaszd. hadd legyen tanúd!
Szerény[ejdlszed, égi koszorúd.
Álljunk hát meg mi is egy pillanatra az élet forgatagában. Köszönjük

meg Istenünknek a létünket és minden ajándékát, köztük ezt a lelkigya-
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korlatos-házat is. Adjunk hálát Nóriért és minden kereszthordozó testvé
rünkért, akikkel kézenfogva haladunk az Egyházban, a végcélunkhozvezető
vándorúton, a szerétet és a béke útján...

A lelkigyakorlatos-ház vezetője

Utasi Jenö
Totovo Selo
Zlatiborska 4
YU-24426 Tresnjevac

ELMÉLKEDJÜNK - IMÁDKOZZUNK

A Szentatya szándékai
Szeptemberben: Hogy a fiatatok áthatva az evangélium szellemétől, felismerjék és

megvalósítsák a szabadság. az emberi haladás és a közjó eszméjét.
Októberben: A papi és a sacrzetesi életre vállalkozó jel öltekért.
Novemberben: Hogy a fiatal afrikai nemzetek, a fejlett népek segítségéveI,saját nemzeti

értéke ik felhasználásával igazi fejl őd ést érjenek el.
Decemberben: Hogy Szűz Mária és Szcnt József legyenek a szülők példaképei és

oltalmazé i.

A TABERNÁKULUM ELŰrr

Egy ember elment a templomba imádkozni. Előresietett. Beült az első

padba. így kezdte imáját: Istenem, hálát adok Neked, hogy nem vagyok
olyan, mint a többi ember. - Elfogadom, formálom magam a Tőled elgon
dolt ideál szerint. Bálványaim nincsenek! Csak Téged imádlak és szeretlek
mindenek fölött. Napjaimat a Te dicséreteddel kezdem és végzem. Enge
delmeskedem Neked. Figyelek szavadra akkor is, ha nehezet kívánsz. 
Neved megszentclésé ért munkálkodorn.

Az ünnepeket és vasárnapokat Neked szentelem. Az Egyházat a Te mÍÍ
vednek tekintem és nem centizem hibáit, gyarlóságait Ezekért Téged nem
teszlek felelőssé. Az egyházhoz tartozásomat örömmel vállalom, ha kell,
nyíltan is. - Fölötteseimet tisztelem. Az öregeket becsülöm. A szegényeket,
rászorulókat tehetségemhez mérten segítem. - Tisztelem a magam létét.
Értékelem és védem az idegen életet. Nemcsak a testit, a szellemit is. Nem
száguldok meg nem engedett sebességgel. Az önzést igyekszem szeretettel
ellensúlyozni. Környezetemben nem fukarkodom a dicsérettel és elis
meréssel. - Tiszta szemmel és szívvel szemlélem teremtményeidet. Meg
hagyom mások szabadságát. Senkit sem akarok kisajátítani. Senkit saját
képemre és hasonlatosságomra, azaz clgondoláscm szerint formálni. - Az
egyházi és világi közösségben nemcsak jogairnat hangoztatom. Köteles
ségeimet se felejtem. Munkámat - főleg a nehezet és a kellemetlent 
igyekszem becsülettel elvégezni és nem másokra tolni. Kritikárnmal építek
és nem rombolok.

A tulajdont tisztelem. Amit rám bíztál, felelősséggel kezelem. Nem
vagyok irigy azokra, akik jobban futnak, mint én. A hazugságot és hamis-
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ságot megvetern. Nem akaro k többnek látszan i, mint ami vagyok. ígé
retemet állom. Vigyázok. mások j óhírére. Nem plctykázom, nem sug
dolózom mások hibáiról. Ugy m érck másoknak is, mint magamnak.

Istenem, életem központja. ezt mind Érted ten em! Ez a válaszom szere
tct edrc, vágyaim tárgya és beteljesítője.

Ezzel befejezte imáját. - Várt a a visszhangot. Isten válaszát. Erre a tel
jesítményre csak dicséret jöhet. - De Isten hallgatott.,

Az imádkozó ember döbbenten szólt: U ram! Hát semmit sem felelsz
ezekr e az eredményekre? - Isten nem feleIt, csak ránézett az imádkozóra.
Az egyre kényelmetlenebbül érezte magát Isten tekintete alatt. Szeretett
volna eltűnni. De hogyan, hová? - Igyekezett kijutni a templomból. Isten
szívekct és veséket átvilágító és vizsgáló tekintete követte. Nem rnene
külhctctt, ., Csak a templom ajtóig jutott. Ott térdre esett és hagyta, hogy
Isten a szívébe világítson. A fény nyomában ez a könyörgés szakadt föl lel
kébó1: Istenem, légy irgalmas hozzám, szegény bünöshöz! Arcra bo rulva,
mellét verve ismételte a szavakat. Ez megnyugtatta. És megigazulva
t ávozott.,

Alexia

OLYAN SOKAN KERESIK AZ IGAZSÁGOT

Mutasd meg nekik Jézus!
Barátom, f e l f e d e z t e d - e már az Istent? Megélted-e már a

mennyországot? Nem arra a halovány Isten-fogalomra gondolok, ami majd
nem minden emberben él. Hanem arra az örömteli felfedezésre , amiről az
evangélium beszél: "A mennyek országa hasonlít a szán tóföldben elrej tett
kincshez. Amikor egy ember megtal álta. újr a elrej tette, aztán örömében el
ment, eladta minden ét, amije csak volt és megvett e a szántóföldet" (Mt
13,44).

Barátom, ismered a f e l f e d e z é s örömét Isten irányában?
Megtaláltad-c már Istent úgy, hogy szívcd világítani kezdett? - Ha igen,
akkor megtaláltad életed kincsét. Aki az igazi, é1ő Istent f e I f e d e z l , az
tudja, hogy rnit jelent ez a k i n c s. Tudja, hogy hol rejtőzik éle te célja és
értelme!Megtalálta élete biztos alapját: béke, örö m és derű honolszívébcn.
Akkor belépett az életedbe az örök, az elpusztíth atatl an. Megélted a Szen
tet. Ez boldogítja szívedet.

Majdnem mindenki ker esi az igazságot. Nyugtalanul keresik az élet
szánt óföldjében a kincset, a boldogságot, a maradandó örömöt. Keresnek
és kutatnak, És sokan ténylegesen megélik az Istenn el való benső talál kozás
felemelő pillanatát. Abban a pillanatban "látták", "megélték" Isten t.

Furcsa, de nemigen talál folytat ásra ez a magasztos pillanat. Istent ismét
"elfelejtett ék".Az Isten-felfedezés pillanata elsápadt, elhalványult.

Barátom, hogyan is van ez nálad? Megrekedtél-e enné l a csak e~szeri
Isten-találkozásnál? Avagy közc1ebb jutottál Istenh ez azóta? A mi Időnk

ben és környezetünkben inkább a kevesek azok, akik Istent tett ék életük
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valóságos kincs évé.A többség m e g t a Iá I t a ugyan Istent, de nem szerezte
meg!

Az evangélium arról tudósít min kct , hogy nekünk a k i n c s e t, amit a
szántóföldben megtaláltunk, meg is kell vennünk. Isten csak így lesz mara
dandó tulajdonunk és birtokunk.

Azt kérded, hogyan lehet Istent megszer ezni? Mit kell tennem, hogy ezt
a k i n c s e t m e g s z e r e z z e m? - Az evangélium adja meg a választ :
Az ember , aki a szántóföldben megtalálta a kincs et , - telve volt "örö mme)",
és ezért "eladta mindenét", hogy megvegye a szá ntóföldet és megszerezze
a kincset.

Barátom, ez a válasz: Egyet-mást "el kell adnod", hogy Istent "megszc
rezhcsscd". - Az evangéliumban említe tt ember eladta mindcn ét, hogy az
ért ékes kincset megszerezze. Lám, ez a valódi Isten-közelség titka: Teremts
teret Isten számára az életedben! "Adj e)" és hagyj el egyet-mást, hogy időt

találj Isten számára. Igy s z e r e z h e t e d meg és birtokolhatod őt, mint
ör ömet és kincset.

Az őskeresztény Egyház n é g Y m ó d o t ajá nl Isten megszerz ésére:

1. Az első az ima. - Beszélj Istennel, mennyei Atyáddal. Keresd addig,
míg szíved meg nem találj a. Ne hátrálj vissza, míg meg nem "találtad". Ez a
szer étet Isten irányába. Ez a hit Istenben. Mondd cl neki minden bánatodat.
Számolj az ő szeretetével nap nap után. Bízzál az O segítségében minden
viszontagságban. Vigasztalni és erősíteni fog téged. Ha egyszer megtal áltad
ezt a "kincset" a szántóföldben - nem leszel képes hallgatni. Orömödben
újságolod majd barátaidnak: "Meg ta láltam életem k i n c s é t, vele meg
Ieltem mind ent, mit valaha is kerestem." Hirdetni fogod az Istent, és az em
berek hinni fognak neked.

2. A második, aminek helyet kell adnod életedben: a Szentírás (Biblia).
Ez az Isten szava számodra. Hogyan akarnád Istent megismerni, ha meg
nem hallgatod? Honnan tudnád azt, hogy Isten tényleg ismer és szeret, ha
nem olvasod a szavát? Jézus szavát , az evangélium Gó hír) szavát?

E z a Biblia ma agyonhasznált, mint egy öreg, értéktelen pénzdarab.
Hordják t árcában, de nem becsülik.

Barátom, csak amikor éhséget ér zel az igazság után, a k i n c s után, Is
ten után, célod után, a természetfeletti után, az igazság után, csak ha "kere
sed" Istent teljes szívcd mély éb ől, csak akkor fogod a Bibliát úgy olvasni,
mint ahogyan megilleti: Ahogy a siva tag homokja magába szívja a vizet, úgy
fogadod Isten szavait szívedbe! Meg t ogna k változ ta tni! Kifejtik benned
erejüket, szellemüket és feléled benned Isten. H inni fogsz Isten szavában,
mert igazolva tapasztalod minden cselekv ésedben.

Ha azt teszed, amit Ő rnond, Ielfcdczcd, mily igazak, világosak Isten sza
vai, mennyi bölcsesség lakozik bennük. "Eg és föld elmúlik, de az énszavaim
nem múlnak el!" (Mt 24,35)

3. A harmadik, aminek helyet kell biztosítanod életedben, az a h í v ő

e m b e r e k k e I val ó k ö z ö s s é g. Ker essél embe reket, kikkel a hitben
Jézussal egy szív és egy lélek leh etsz! E mbereket, kikkel Istenről
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beszélhetsz, kikkel tapasztalataidat kicserélheted, és kiktó1 újabb és újabb
ösztönzést kapsz és kaphatsz a hitben.

Ilyen közösség ö r Ö m az Úrban, központja a közös imának, a biblia
olvasásnak és a közös terveknek.

4. A negyedik a vasárnapi szentmise
Ünnep eljétek ezt a szent áldozatot úgy, hogy általa a hitetlenek is meg

lelhess éka hitet! Valljátok meg saját hiteteket, hirdess étek Isten hatalm át
és dicsőségét, úgy, hogy a távolálló is érezze: I s t e n a z U r! Előtte térdet
kell hajtani . Ő az örök élet kezdete és kiteljesed ése.

Barátom, ha önmagadban Istent fel f e d e z t e d , akkor már magadt ól
is hirdetni fogod. Ha telítve van a szívcd, szó.ra nyílik ajkadönnönmagától.
Szerezd meg az Istent! Akkor sokaknak nYÚJlhatod majd Ot!

(H. Madinger, ford. Sz. Á.)

KÖZÖSSÉGRŐL

Nincs két egyfonna levél; mondj áka botanikusok. De nin cs két egyfonna
em ber sem . Ahol 2·3 személy él egyűtt; ott már vállalni kell a közös élettel járó
áldozatokat. Ha ezt nem vesszük tudomásul, akkor pokol lesz az életünk.
Mártirnak fogjuk képzelni magunkat és vergiidűnk; mint a kalitkába zárt
madárka. Hány édesanyát ismertem, aki soha nem főzltetett családjának,
3m ert a nagymama uralkodott s csak az őfőztje volt a jó 90 éves korában is.
Mégis tudtak alkalmazkodni óriási áldozatok árán.

Berchmans Sznt. János is bevallotta, hogy legnagyobb penitencia a közös
élet. S ahogy figyeltem a szeretetben alakuló kisközöss égeke4 ham arosan
előjöttek a különböző tempcramentumok problémái. Amit csak szeretetben,
nagyvonalúsággal lehet megoldani. Egy templomi közösség is, ha nem tudjuk
[elsz ámolni a pletykát és a szetetetlen megjegyzéseket, csak üres lelkek
gyülekezete lesz, akik bírálnak papot; fiatalt, szentbesz édet; és m cgolnek
mcgjegyz éscikkel minden jó kezdeményezést.

Én a szerzetcsi közösségeknél kötök ki. Látom a Duna medrében a sok
kavicsot, ahogy egymáshoz súrlódnak évezredek óta. S a rohanó víz által
letördeit kis szikladarabok mind sim ábbá válnak. Ez történik minden
közösségben. Ahány ember, annyi egyéniség, annyi talentum, annyi érték, de
annyi kin övés és kereszt is. Bizony sokfélék vagyunk, súrl ádunk, s az évek alatt
egymáshoz simulunk. Aki egész élet ében megszokta, hogy Isten iránti
szeretetből alkalmazkodó és enged ékeny legycn mindenbcn, ami nem bűn, az
örcg korára árasztja magából a békét, a bölcscsségct. Csak így érdemes!

Már az óvodában és alsóbb osztályokban is észre lehet venni, ki a vezér
egyéniség: a mindcnkinek parancsolgató, a mindig első játékos. A nagyob
baknál pedig rányomja bélyegét az egész osztály hangulatára. Vigyáznunk kell
a mutat ás, szimpatikus fiatalokra. Bemondásaikra. Nem m indig ők állják
m cghelyűket az életben. Sokszor okoznak meglepetést a k ázéptehcts égek. Em
bers égesebbek. kötelességtudóbbak. Igy van ez a szeretetközösségckbcn is. Az
crősebbegyéniségek. szeretnek vezctőszerepet játszani akkor is, ha nem kérték
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fel őket. Bátran bedobják véleményüket a köztudatba, s úgy érzik, arra szűlet

tek, hogy birálataikkal, véleménynyilvánításaikkal irányitsák a közhangulatot.
S jaj, ha a vezéregy énis égak nem rendelkeznek lelki finomsággal, no meg önis
merettel és emberismerettel. Ha nem értékelnek nundenkit emberként. Ha le
nézik a gl'engét, az eltíínődő típust.

Akad olyan is, ak i mindenkit a saját kaptafájára szereine r áhúzni. Sajnos
ez nem megy csikorgás, szorong ás és kíméletlenség nélk..ül. Az ilyen nem tud
belenyugodni, hogy a MA SIK az MA S! (A kifejezés is mutatja.) S m ivel mindig
szem előtt kell tartanunk azt, hogy nincs két egyfonna egyéniség; ezért az oltár
előtt sokszorkell beszélgetnünk a Mesterrel a MASIKROL. Éppen aTTól, aki vel
problémám van, aki esetleg nem szimpatikus. Aki ezt teszi, annak a Szcn tlélck
eláruljaa nagy titkot, hogymindenkibe elrejtett a mennyei Atya nagy értékeke t
és hOID' m indenki egyform án kedves ID'enneke. Mindcgyik: részesült q m egvál
tás örömében, és m indegyiket égő vággyal liazav árja az .{1 TYAI HAZBA. Az
imádság p erceiben az is világos lesz előttünk, hogy a MASIKNAK sincs több
hibája, mint nekünk, csak az övé "más".

Szépen mondja Szalézi Sznt. Ferenc: "Lehetnek ugyan olyan okok és kön'il
mények, hogJ' nővéredet gyarlás ágai miatt nehéz szcretni. Ilyenkor a szerctct
azt követeli, hogy arrair ányitsdfigyelmedct; amiért nő\'éredet nagyra becsűthe

ted, és f ordítsd el tekinteted az ellenkezőről. "
A következő lépés, hogy mindig tiszte lettel közeledjek mindenkihez:H a ezt

el akarom sajátítani, f ontos, hOID' kerűljek minden évődést, harapjam el a
m egjegyz éseket, és taka rgassam be 11iindenki hibáját. Ha észrevettem valamit,
csak o tt jelentsem , ahol okvetlenül fontos. De előtte imádkozzam, mert hát/w
az önszeretet irányítja tervcimet. Vigyázzu nk mindcnki tek in télyére, a/WID' az
édes Jézus tanítja: "Amit akartok, hogy cselekedjenek nek tek az em berek, ti is
cselekedjétek azt nek ik. " VaID': "Előbb vedd ki a gerendát saját szemedből,

azután mcn], és ki veheted a szálkát a MA SIK szcmébő/" (Mt 7,4-5).
Fon tos egy közösségben, hOID' eltűnjünk. Semmiben se legy ünk kirívóak,

feltiinőek. Ne "szeparálódjunk", ne alkossunk a közösségben újabb közössé
get, a tokélctcss égutáni nagyobb vágy címén se. Kapcsolódjunk be a közösség
gondj aiba, munk áj ába.Onzőm agatartás lenne, ha élvezném a közösség áldá
sait, de érte sem mit nem tennék. Szép volt h áború után az egyik rendh ázunk
ban a következő eset: Oltásokat kaptunk háromszor, a mosónőnk ilyenkor
mindig bclázasodou; jöttek nővéreinkés segitenek tan ítás után mosni , vasalni .

Övakodni kell egy közösségben attól, hOID' egyescke t JI.1"ilönösebben szeres
s űnk. Mindenkire áradjon ki a szeretet ünk. P.Müllcr Lajos SJkönyvében olva
som: Mihetyt valakit ígyszeret egyszerzetes és ilyen szetetetetmagával szemben
m egenged, oly m ért ékben hal meg benne az igazi sze tete t. E lhagyja a szetetet
tiszta, békés mennyorsz ág át s a f ellegek és viharok régióiba szá ll alá. Méreghez
nyúlt; és - akarva-akaratlan - nővérének is m érgct kev er. Mi ért? Mert a privát
összejövetelek nielegágyai az itélkezésnek;megszólásnak, kritizál ásnak és pár
toskod ásnak. Ezen lelkekben a kegyelmi élet mindinkább elhomályosul.

Szc retetl Rendezett szeretet! Célnál vagyunk! Mert ha azt akarjuk, hogy egy
közösség magas szintű Iegycn, és az Ur is örömét találja benne, 110 m eg a tagok
is boldogan szalgálj ák Ot, akkor elég. ha a szeretetre helyezzük a hangsú lyt.

84



':AZ ÖRÖM VÁROSA" c. könyvben Teréz Anyához vendég érkezik pont
akkor, amikor egy ha ldoklót hoztak a terembe . - ':ADDIG SZERESD NA
GYON!" - kiáltotta a segédkező nővémek - míg visszajövök!" Ez a jelszavuk:
Nagyon szeretni! De m indcnkit, aki hozzájukérkezik. Az elsőköny,..ben, amit
magyarul róla kiadtak, látok eg}' zokogó lányt Teréz Anyára borulni. S az az
együttérzőarcvonás, ahogy átöleli, az örökre m egmara d a lelkem ben. Ezt teszi
a haldokló csontvázakkal is. Eggyé válik szenved éseikkel. Ez kell az embe
riségnek! Ez ke ll a közösségben élő nővéreknek is. Azért figyeljünk nővé

reinkre. Vegyük észre testi-lelki bajaikat, betegségeiket.
A pannonhalmi bencés kolostor gyönyöfŰ ebédlőjében a széles ablakkö

zökben sokatm ondó, jelképes fes tmények vannak. Az egyiken hordót látunk,
amelyről az abroncs lepattan t és a bor ömlik belőle. Az abron esok jelentik a
fegyelmet; mcly a rend szabálykönyvében van csoko rba kötve. A szeretetből

vállalt jegyelem n élkűl nem sokat ér egy közösség,Hangs ű lyozom: lsten iránti
szeretetből!A katonáké a k ényszerfegyelcm! Ez távol álljon tőliink!

M. Claudina

LEVELESLÁDÁNKBÖL

Hallottam, hogy a kármeli ta rend a l egidősebb, az elsőszülött a szerzetesrendek között.

Eredetét Illés prófétával kezdi , aki 900 évvel élt Krisztus előtt. Illést, mielőtt Isten elragadta
volna a földről , Elizeus 50 prófétata nírvánnyal kísért e Jerikóba... E prófétanövendékek
ut6daiból fej lődött ki a ká rmcl ita rend.

GA
Illést nem lehet a lapítónak nevezni , hanem csak az életmód elindítójának; hiszen

szab álykönyvet ncm írt követői számára, ahogy ezt megtették a többi szerze tek alapítói. XIII .
Benedek pápa mégis engedé lyezte, hogy 1'T'..5-ben fclállítsák Illés prófétának a szobrát a Szt .
Péter-bazilikában, egy so rba t éve a többi rendalapít óéva l. Szobra ala tt ezt o lvasha tjuk latinul:
"A Kármelita Rend emelt ett e Illés prófétának rnint alapítójának:

Illés a Kármel hegyen élt szemlélődő életet. E hegy 550 m magas , 50 km kosszú , s a
Földközi-te nger vize mossa egyik oldalát. III van Illés barlangja, rnelynck közelében ősidők

óta fenn álló kolostor van. Egy magyar atya is él ott a 30-as éve kt ól.

A Kármel hegyről kap ták a nevüket : kár meliták, habár újabban egyese k vitatkoznak
afö lött, me lyik név felel ne meg legjobban . Használjuk "Kármelhegyi Boldogasszony
Testvérei" titulust, Má ria avval, hogy Stock Szent Simon nak átad ta a skapulá ré , védelmébe
vette a kármelitákat.

A mai kárm elita rend története azokkal a remeteéletet élőférfiakkal kezdődött, akik
ll00-ig szétszórtan éltek a Kárme l hegyen. Az akkori cgyházi veze tőség azt kívánt a t ől ük,

hogy tömörüljenek cgy közös épü letbe. és más szerzetesck mintájára k ő z ös szabály szcrint
éljenek. Ekkor Szent A lbe rt, jeruzsálemi pá triárka írt nek ik szabálykönyvet, melyet III.
Honorius pápa hagyott jóvá 1226-ban , majd IV. Ince véglegesített I250-ben . Mivcl
Zomborban vannak újoncok, né ha -néha fel szoktá k olvasni ezt a Szent Alberttől ősi

szab álykönyvet.

Amikor Pales zt inában folyt ak a háborúk. keresztes hadjáratok. nem volt béke , a
kármeliták kezdte k á tköltözni Eu rópába . A generális, Srock Szent Simon Szűz Máriához
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folyamod ott segítség ért, mert sehol másutt nem talál t megértésre. Ekkor történt a látomás,
pontosan 1251. júl. I ő- á n a skapuláré átadása.

A skapul áré barna színű szövet, am it a kármel iták viselnek. A páp ák engedélyezték , hogy
fé mből készült é re m alakban is viselhessék a Maria-tiszte l ők, Az egyik old alán Jézus Sz íve
van, a másikon Szűz Mária, ahogy karján tartja a kis Jézust. Ezek a föltétele i: 1) Éjjel-nappa l
vise lje: legalkalmasabb nyakláncon. 2) Bármilyen szükségben imádkozzon Má riához. 3)
Naponta mond jon ellcgalább egy miatyánkot és üdvözlégyet . 4) T isztelje Mári át.

Avilai Szent T eré zzel új korszak kezdődött a kármelben. Ő visszaá llította az ősi szabályt ,
de ugyanak ko r a kármeli tákat két ágra szakította: akik elfo gadták a reformot, azok le tte k a
"sarutlanok", mert mezítlábas saruban jártak, míg a más ik ág a "sarusok", akik cipóben is
já rtak .

A női kárm el 1450-ben született meg.

Kezdetben heves viták folytak afölött, hogy a misszió összeegyeztethető-ea szemlélődő

élette l. Jártak Kongóban, Kínában... Lőrinc testvér pl. Bagdadban élt 30 évet és öt hónapot
mint sekrestyés, Kanizsai volt . Miután hazajött, Zomborban 9 évig élt még. Bognár volt , és
így keze munk ájának igen sok eredményét hagyta maga után: új misézőoltárt, ajtókat stb .
Meghal t 1976. szep t. ll-én.

A férfi kármeliták száma néhány évvel ezelőtt kb. 3500 az egész világon . A nővéreké

13.000 körül , 750 zárdáva l.

T öbb rend van, melyek a Kármelba vannak beoltva, pl. az ún. Jézus Szíve Kármeliták .

A világba n élő házasok számára a Kármelita Harmadrend működik.

Magyarországon először Győrben telepedtek le a Sarutlan Kármeliták, majd Zomborba
jöttek 1904-ben. Keszthe ly1930, Kuns zentmárton 1940, Miskolc 1942ésvégül-a Pápa melletti
remeteség - Atyapuszta 1946·ban. l"ői kármel: Sopronfalva 1892, Szombathely 1906, Pécs
1936. Zomborból költ öztünk Remetére 1959-ben, majd Splitbe 1975-ben.

Szemjeink közül a hívek előtt csak Keresztes Szent János, Avilai Szent Teréz és Kis Szent
T eréz ismere tes; őket emlegetik, ünneplik.

II. János Pál pápa boldoggá avatta a következőket: a lengyel Kalinovszki Józsefet 1983
ban ( + 1630), 1984-ben a Szentháromságról nevezett Erzsébet francia nővért , 1985-ben
Mirjám arab nemzetiségű nővért, aki Betlehemben szülctett, 1987-ben Edith Stein zsidó
szá rmazá sú filozófusnőt, 1987 márciusában Chilében Teréz nővért, aki 1900·ban született
Santiagóban . Am ikor a pápa Spanyolországban járt, 3 vértanú apácát avatott boldoggá; 1794.
július 17-én Pá rizs közelé ben Compiegne-ben 16 kármelita apáca lett vértanú.

Van egy magyar boldogjelöltünk: Márton Boldizsár- Marcell atya , ak i 1966. máju s 28·á n
halt meg, s akivel mint újm isés együtt éltem Pesten. Puskel y Mária néhány könyvet írt má r
ró la. Koru nk modern szentje lehet.

A zombori kármel - A hívek növekvő száma igényelte az új templom épít ését. A város
még 1818-ban ajándékozott az új templomnak területet. 1894·ben dr. Császka Györgykalocsai
érsek bérmáln i jött Zomborba, akkor sok száz aláírással négytagú bizottság ment eléje, és
k érte , vegye el szégyenünket, segítsen a félbemaradt temlomépítésben. Az érsek megígérte ,
hogy fokozatosan pénzt is ad. A főoltár 1904·ben, tavasszal készült el, amikor akármelita
tartományfőnök átvette a templomot. és melléje építtetett a rend generálisa kétemeletes
rendháza t. A tem plom felszentelése 1904. augusztus 20-án történt. Sajnos, legna gyobb
jótevője , dr. Császka négy nappal előtte, 16-án meghalt, így a felszentelést Zombo r szülöuc ,
Városy Gyula székesfehé rvá ri segéd püspök végezte el. Ő lett dr. Császka utóda is Kalocsán.
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Az oltáron helyet kapott ö t magyar szent képe: középen Szent István. ahogy térden állva
ajánlja fel koronáját Má riának,Szent László.Szentimre embernagyságú szobrai, köztük Szent
Margit és Szent Erzsébet.

Orgonánk Jugoszl ávia legnagyobb orgonái közé tartozik. Tervezte Geyer József
budapesti zcncrnüv észcti tanár. Megépítette a Cecil ia orgonacég Salzburgban.

A zombori Kármel alapítója Soós István provincialis. A templom újjárestését1972 és 76
között végeztük el. amikor én voltam a házfőnök. Külső rés zét újravakoltuk 1985·1986-ban .

P. Ő zsvá r Sándor kármelita

!\1i - három család és egy egyedülálló - egy nagyobb óbudai közösségből nőttünk ki.
Kezdetben együtt imádkoztunk, jártunk lclkigyakorlatokra, kirándulni. Részt vettünk egy
czestochowai zarándoklaton, ellátogattunk egy h étrTaíz ébc, Lourdes-ba, Ez utóbbi utunkon
barátkoztunk össze Kiss Ulrich-hal. akivel azóta is. most már tíz éve, tartjuk a kapcsolatot.
Kezdeti időktőlaz volt a célunk. hogy összcköltözvc, egy fedél alatt élve, alakítsunk közöss éget.
a Magyarországon kialakult viszonyok között. V égül t öbbéves munkával sikerült létrehozni
a szükséges "objekt ív"kereteket. Sajnos, ez annyi ra igénybe vett bennünket, hogy nem maradt
időnk. energiánk. hogy közösségünk lelkiségét elmélyítsük. regulánkat az építkezéssel
párhuzamosan kialakítsuk. Idehaza nem hallottunk olyan csoportról, amejyik hozzánk
hasonló módon képzelné el az életét; együttélő családos közösségekről scm mi, sem
ismerőseink nem tudnak...

Dr.P.S.

A mi közösségünk neve : SzociálisTcstvérekTársasága.1923-ban alakult Magyarországon
(Bp.). Alapítónk Slachta Margit 1950-ben tőlünk is megvonta a magyar állam a működési

engedélyt. Történetünket A Szív újság több részletben közölte az 1976-es 2. számától az 19TI·
es 2. számáig nővérem, Palágyi Natália összcfoglalásában.

Magyarországon ez év jan . l-én a tévé egy r övid műsort közvetített egyik idős

testvérünkkel. mellékelem a róla szóló ismertetést.

Palágyi Andrea testvér

Buffalo, USA

LEVELEK A MISSZIÓKBÓL
Nagyeseményekkezdődtek az utolsó hóna pokban. Még a nyáron meghívtam a Miscrcor

és a német Caritas megb ízottait Tajvanra. Eljöttek, és annyira belátták az itten az itteni
fogyatékos gyermekek nehézségeit, hogy mind a két sze rveze t nagy részt vállalt az átalakítások
és új épületek megvalósításából. Ehhezjött a koldul ó utamon tapasztalt nagylelkűsegítségtek
(még Magyarországról és a CSSZK-ból is) .

A múlt hónapban a szociális ügyek minisztere nagy kísérettel meglátogatta
intézm ényeinket. Annyira meg volt elégedve, hogy ígére tet kaptam: megduplázza ez évben
mindazt az adományt, amit a jótevőinktől fel tudok mutatni . Ezért tervet készítettünk.

Elsősorban javításokra van szükség: Hszinchuban. a Szt. József Otthonban a kenr ések
ledülőben vannak, az utak szűkek és már feltörtek. az iskolaautó már8 éves és repedezett. A
szociális minisztérium adott egy új autót. és benyújthatunk egy tervezetet kétmillió új tajváni
dollárra. Kuanhsiben (innen 35 km) II SZl. Szív Otthonban. rnclyct már 30 éve épitettek.
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teljesen ki kell cserélni a villanyvezetéket; a kút vize kiapadt, újat kell ásni. A játékteret át
kell alakítani, hogy a százgycrmek helyet találjon. Új épületek is kellenek. A Fülöp-szigetekről

jött hat kármelita missziósn ővér, hogy scgűse a fogyatékos gyermekeket. Két évig még kínaiul
tanulnak, de hely kell a számukra. Sih Kuanban (innen 25 km) egy "védett műhelyt" nyitnak
majd a fogyatékos nagy lányok számára. Erre a célra kell egy négyemeletes épület és
berendezés. A farmon a nagy fiúk számára kell lakóház és gyakorlóközpont. A püspök úr
felajánlott egy üres missziós állomást a hegyekben, ahonnan a keresztények a városba
vándoroltak. Egycsoport fogyatékost szerétn énkoda áttelepíteni. de lakóházat és műhelyt

ke IIszámu kra berendezni. Egy másik missziós telepen csoportotthonokat szerétnénk a nagyok
számáralétesíteni, akik mintegy 5-6 kisebb házban laknának és mint "családok" élhetnének
ö reg korukig. Mindehhez sok önfeláldozó vezetőés több millió új tajváni dollár kell. De ajó
lsten megnyitotta a szívcket és már kezdi nyitogatni az állam kasszáját is. Hála Istennek!

Befogadjuk azokat Isten nevében, akiket mások nem akarnak. bár ők is Jézus testvérei,
nővérei.

A tervek megvannak. Reméljük, az épületek is elkészülnek. A legnagyobb nehézségek
egyelőre: a tanítókat az állam nem fizeti, sem a gyermekek napi ellátását, élelmét. De tudom,
a jó Isten sok jószívű ember által erről is fog gondoskodni.

P. Jasehko István SJ.

51 Shui Yuan St . Catholic Church

Hs inchu (300) , Taiwan , R.O.c.

Cseh Ilona nővér nagy betegen Belgiumba utazott. Reméltük a felgyógyulasét európai
modem gyógyszcrckkel,de másképp történt. Zárdánkból értesítést kaptunk: sok szenvedés
után az Úr Jézus magához szólította Ilona nővért, örök nyugalomra. Nagyon hiányzik a
misszióban; minden szegényt, beteget anyai szeretettcl gondozott. Legyen része az örök
boldogságban! A waveri magyar nővérekből ketten vagyunk életben Erzsébet nővérrel, a
nyolc közül. J úliusban, ha a jó Isten is úgy akarja, szünidőremegyek Belgiumba, és Erzsébet
nővérrel Magyarországra utazunk. Utána nekem még szándékom visszajönni amissziókba.

Karácsony Petronilla

Karnbovc B.P. 60

Shaba - Rép,du Zaire

Valahányszor hallom e szót: Á r p á d fal va, megrezdül bennem szív. 1924-ben Sao
Paulór ólnyugatra, 800 kilométernyire, az őserdőben megszületett egy magyar falu. A szülési
fájdalmak óriásiak voltak. Az őserdőből nem lesz máról holnapra jajszó nélkül termő terület.
Az első kidöntött fával felhőként rajzottak a levegőbe a szúnyogok, a muslincák és a legyek
szá mos faj tá i.Nemcsak az alvilág millió és millió hangyája, a talaj men ticsúszómászók, kígyók,
férgek, hernyók tömege, hanem a felsőbbrendű állatsereg is: majmok, vadmacskák, foltos
párducok is nekitámadtak a birodalmukba betört embemek. De a harchoz szokott magyar
ellenállt a sok csapásnak. Győztesként az őserdőt virágzó termőfölddé varázsolta. Tíz
tizenkét évután nemcsak a táj változott meg, hanem azemberek élete, hangulata is. Az őserdő
kiirtása után a határt tengcri-, rizs-, cukornád-, dohány- és gyapotföldek foglalták el. Az
egykori feljegyzés közel ezer hold bevetett területről, tízezer zsák kukoricáról és évi hatszáz
darab hízott sertésről beszél. Ami Magyarországon abban az időben (1930) nem létezett:
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Árpádfalváról tizenkét teherautó szállította a farönköket. a termények et és a d isznókat a
városokba...

Árpádfalva túlélte a kezdeti nehézségeke t, és fejlődésnek ind ult. Szelecz A rnold, a
"magvct óbenc és", ahogyan az akkori magyar konzul,dr. Boglár Lajos nevezte, a következőket

jelentene Pannonhalmára: "A legnagyobb elismerés hangján szé ltak a magyarnígróI 1934·
ben, a Szerit István-napi ünnep (tízéves j ub ileum) alkalmával. Úgyszólván az ö sszes brazil
újság Sao Paulo államban hangsúlyozta, hogy a magyar bevándorló Sao Paulo á llamnak s
Brazilidnak is egyik igen értékes elem ér alkotja." (Pannonhalmi Szemle, 1935.III.2 31.)

Az aranykor további statisztikája: Árpádfalván a harmincas években 1500 magya r élt.
Egy kimutatás 181 családot említ. Egykori fényképen 104 gyermeket számoltunk meg. A két
tanerős iskolának, amely 1928. május l- én nyílt meg, 85 beiratkozott tanulója vol t. A magyar
tan ító Juhász Lajos volt , a brazil tantárgyakat Mariera Real tan ította . Volt ifjúsági kör 25
tagg al és labdarúgócsapat. Az első tíz évben 25 színielőadást rendeztek. 1936. okt óbe r 25-én
"sz ép magyar ünnepség keretében" felszentelték a katolikus templomot.

E sorok írójának jutott a szerencse. hogy negyven évvel ezel őtt , 1949-ben Á rpád falván
ünnepelhette a néppel együtt a község fennállásának 25. évfordulóját. Az egész kolón iától
körülvéve áldotta meg a templom el őtt a kő eml ékkeresztet. Felirata: "lsten d icsőségére

emeltenék az árpádfalvai R.K. Egyházközség tagjai 1949.". Szép volt , eml ékez etes ma rad . A
templomban fclhangzon a "Boldogasszony Anyánk", majd a magyar himnusz, és mise után
betértünk a templom közelében levőmagyar·vendá··ba egy· két pohár sörrc. A beszéd tém a:
"Sz ép volt. dc 1938-ban szebb volt." Kezdődön a visszaemlékezés az aranyko rra . Am it
kezdetben nem sejtenek, most már a bőrükön érczté k. Jelentkezett az újabb ellenség: a
szárasság és a föld meddősége. - Árpádfalva és vidéke valamikor a Pa rana folyó árterü lete
volt. A Parana folyó Brazília egyik legnagyobb homokbányája . így Árpédfalva termőföldje

nem humusz, hanem homok. A homok, eső hiányában kiéget mindent. Az őserdőt kiirtonák,
az időjárás kedvezőtlenné vált , a föld erejét vesztette, A termés évről évre kevesebb lett. Az
i gyekvő-t ö rekvő magyart már nem elégítelle ki. Kezd öd ön az "exodus", a termékenyebb
vidékekre ésa városo kba való költ özködés.A szántőföldbdl lcgcl öleli , a magyar fö ldm űvesek

helyébe a portugál állanenyésztők léptek. A vidék magyar jellege szép lassan megszún t. A
volt vasútállomásróllekerült a "Colonia Árpád· felirat . Utolsó látogatásunkkor öt magyar
csa lád nevét je gyeztük fel: Holló József, Popovics Pál , Sólyom Sándo r,T ó th Mihá lyés Varga
Fe re nc. Megemlítésre méltóméga magátsz\ováknakvalló, felvidék i illetve erdé lyiszá rmazású
hűséges Furis család. - "Kihatni fájdalmasabb, mint meghalni:

Kögl Szeverin O .S.B.

C.P .9112

1051 Sao Paulo

Brasil
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KÖNYVSZEMLE

[ m á d k o z z u n k e g y ü t t. Taizéi imák és énekek. O:-.1C, Décs 1988. 103 o.

Jól ismerjük Taiz ét, a nemzetközi ifjúsági találkozók színhelyét, ahol 1957 óta a fiatalok
egymást követő nemzedékei találnak egym ásra a közös lsten-keresésben.

Európa orszagaib ól, de más kont inensekről is érkeznek zarándokok, hogy Roger testvér
falujában keressék az imádság és a mindennapi élet egységét. s hogy elmélyítsék hitük
forrásait. Ecélkitűzésnélpróbál segítséget nyújtani kiadványunk, amelyeredetiben Clunyb en
jelent meg.

A tájékoztató jellegű rövid beve zetés után zsoltárverseket, majd újszövetségi
olvasmányokat találunk, Ezután könyörgések. litániák és egyéb imádságok következnek.
Mindczek hozzásegítenek a Krisztussal való személyes találkozáshoz.

A második fejezet Énekek címmel jelenik meg . Több évszázad színes dalművészetébe

enged bepillantást Az énekek szövcgét megtaláljuk az eredeti nyelve n és magyar fordításb an
egyaránt. Az éneklés módjában sem hagy bennünket árván és tanácstalanul. Ú tbaigazítást
találunk itt erre vonatkozólag is. Ezáltal a zenéhez kevésbé értők is megtalálha tják a művek
helyescl6adási formáját. Bizonyos, hogy a "cél nem a tökélctes zenei előadás, han em az, hogy
imádságunkat a közös éneklés örömében is kifcjczzük",

A könyv elsősorban a Taizébe látogató fiataloknak. illetve az esztendők fordulóján a
taizéi ő sz t ö nzésre megvalósuló európai találkozó résztvevőinek készült. De a kiadvány
tartalma hasznos kéz ikönyv mindenütt és minden korosztály számára; különöscn azokvehet ik
nagy hasznát, akik mélyebb vallási élményeket igényelnek.

Horváth Csaba

F. Trochu: A z a r s i p I é b á n o s. Vianney Szent János élete, Ecclcsia, Budape st 1988.
4330.

Feltűnő ennek a könyvnek kiadásával kapcsolatban. hogy közel félévszázad múl tá n most
kerül másodszor ez a mű a magyar olvas óközönség kezébe. Ez értékét is mutatja , mcrt nem
mcrült a feledés homályába a legnagyobb társadalmi és kulturális változások ellenére sem .
Kiállta a legkérlelhetetJenebb kritikusnak, az időnek bírálatá t. Vonzza az olvasó t a sze nt
plébánosnak izgalmas. fordulatokban bővelkedő élete. de ennél még inkább érdeklődésre

számíthat az isteni kegyelemnek egészen kivdltságos jelentkezése . Ez a nná l felt űnőbb, minél
gyengébb eszk özt vesz igénybe az Ú r terve inek megvalósításában. Gyenge latin tudásával alig
alig tudta a teológiát elvégezni. Műveltsége csak alacsony szintet én el. Az iroda lom nem
érdekelte. Egész papi életében nem vett a kezébe sz órakoztató kö nyvet, de még újságot sem .
Prédikációiban nem találunk egyetlen \ilági idézetet sem. A szónoki készségnek teljese n
hÍJával volt. 35-40 oldalas beszédeit leírta és bctanulta, Vasárnapra virradó éjszak án
megfigyelték, amint hangosan ismételgette a sz övcgct . De így is megt ört ént. ho gy a szószéken
belesült. és szégyenszemre befejezetlenül abbahagyta a prédikációt , s lejött a sz ósz ékról,
Vildgldrottségról vagy kisebb tanulmányutakról szó sem volt. Majdnem az egész pa p i élete
egy nyomorult kis faluban . Arsban telt CI. De a lelkipásztori munkájához a ta laj nagyon is
mostoha volt. Mint fiatal plébános üres templommal kezdte.

De a vezeklés, a szigorú böjt és imád ság embere a kegyelem kivételes működése folytán
hatalmas változást idézett elő. Az a hely. ahol a legnagyobb hatást gyakorolta. a gyónta tószék
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\'OIt. Megindultak a zarándoklatok Arsba. és olyan méreteket öli öttek. hogy elénék az évi
százezres számot is. Az 1830-ó1 1845-ig tetjedő időből már naponta 300-400 zarándokról
tudunk.ésLyon legforgalmasabb pályaudvarán külön pénztáros adta az Arsba szólójegyeket.
Nyolc napig voltak a mcnet-t értijegyck érvényesek. mcrt tudták. hogy a gyónók nagy tömege
miatt csak napok múltán juthattak oda a szent gyóntat ószékéhez. Olt nyújtotta Vianney Szent
János minden képzeletet meghaladó lelkipásztori teljesítményét. l\"yáron tizenöt-t izenhat
órát. télen tizenegy-tizenhárom órát is gyóntatott. Az egyszerü falusi pap Franciaországban
a vallási újjászületés egyik jelentős tényezője lett, és szentté avat ását megelőzően. de még
rohamosabban utána, tisztelete elterjedt az egész katolikus világban.

Conven prelátus 1889-ben lett Arsban plébános. Még éltek a szenttel közvetlen kapcso
latban álló hívek. Ezekről ína: "Arcuk magán hordta a szentség nyomait, amilyennel ritkán
találkozunk nyugalom, derü és sugárzó boldogság kül önb őztcuc meg őket más haland ókt ól."

Annak. hogy a bűnbánat szentségének szent kiszolgálója ismét megjelenik a magyar
közönség előtt, manapság rendkívüli jelentőséget kölcsönöz, többek közön, a jelen
népesedési helyzet is. Ez az életrajz felsorol olyan arsi családokat, amelyeknek a szent
plébánosságának idején tíz-tizenkét-tizenöt gyermeke volt. Ezalatt az idő alatt Ars lakossága
megkétszereződölt (182. o .), Ismeretes, hogy a következetes katolikus erkölcsi tanítás
érvényesülése esetében bőséges a gyermekáldás. A gyóntatószék csendjében elsuuogort
szavak a lélek életét szolgálják, de a gyermekáldást is előmozdítják. S a nemzet jövője

szempontjából a jelen helyzetben ez az egyik legéletbevágóbb kérdés.

A bűnbánat szentsége a remény szentsége, és ha ma nem is állnak sorba a fiatal házasok
a gyóntatószék elön, az arsi plébános a próféták radikalizmusával arra tanít. hogy nehéz
terepen is van remény a kegyelem segítségével. Csak legyenek lelkiatyák, akik hamisítatlanul
képviselik a hit- és erkölcsi igazságokat, és teszik ezt olyan alázaltal és szeretettcl, miként a
szcnt tette Jézus követésében, aki "a megroppant nádat nem töri el, a füstölgő mécsbelet nem
ollja ki". '

Kemy Géza

Henri Boulad SJ.: A s z í v o k o s s á g a . Amerre a lélek tan. Fordítolta Vácz Jenő

SJ. Ecclesia, Budapest 1988.320 o.

A szerző Alexandriában (Egyiptomban) sz ületett, s a Közel-Kelet országaiban működik.

Apja szír, anyja olasz, ö maga pedig francia "anyanyclvűnck" számít. Különböző felekezetű

keresztények és mohamedánok elölt tartja előadásait. Ezeket W. Westenberger
Koppenhágában rendezte sajt ó alá, s könyv formájában először német nyelven Ausztriában
jelentek meg. - Ez a pár adat már sejteti. hogy nem mindennapi, hanem tapasztalatokban
rendkívül gazdag személlyel találkozik a könyvben az olvas ó. Boulad írása azonban azért is
magával ragad, mert "Keleten éppen úgy, mint Nyuga ton , minden épkézláb embemek megvan
az antennája, hogy felfogja egy személy tisztaságát és kijelentéseinek igazisagát" (9.0.). A
közvetlen. lebilincselő s egyúttal elmélkedésre késztetőhang mély tudással párosul: a szerzö
három szakterületen (természeuudomanyok, lélektan és teológia) szcrzett doktorátust . A
másvallásúak, főleg a mohamedánok felfogását mindig tiszteletben tartja , egyszersmind
világosan kifejti , hogy mire épül a keresztény meggyőződés.

Az első három előadás a "szcrctet logikáját" rnutatja be. Megmagyarázza, hogy milyen
énelemben "logikus" a Szentháromság-tan, miben áll az "inkarnáció logikája", majd pedig
ennek fényében kifejti, hogy ki is Jézus Krisztus. A nem keresztényekkel folytatolt párbeszéd
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őszintén mondatja ki vele: "On nan van minden neh ézségünk, hogy kél, alapjában eltérő

isten fogalom előtt találjuk ma gunk at. amelye k ütk öznek egymással. A deista, filozófiai.
mctafizika i, racio ná lis. józan, muzulmán e lgondolás az egyik oldalon - és a keresztény a
másikon. Két fogalom . az egyik po ntos ellentéte a másiknak" (62.0 .). Mert "aki az lsten szót
kimondja, ezzel még nem ismeri azon nal a szó egész tartalmá t. Pedig veszélyes. ha ugyanazt
a szót több leh et sége s énelemb en vesszük" (63.0.).

A következő há rom előadás a megváltásről. a "szenvcdésteremtő energiájáról" és a rossz,
a szen vedés miénjéről tárgyal. Határozottan állítja. hogy a szenvcdés kérdése nem
"probléma" , am it matemat ikai levezetések oldanak meg . hanem "miszt ériurn", amelyik az
emberi lét gyökeréhez nyúl vi ssza. Inné t va n, hogy "Krisztus ... nem tárta föl azt filozófiailag,
hanem az ért jött. hogy magára vegye a szenvcd ést, s ezzel ért elmet adjon neki" (195 .0.).

A három utolsó előadás szintc a futurológia határát súrolja. Boulad nagyra értékeli
Teilhard de O1ard int , s enne k szemszögéből vizsgálja az em beriség j övőj ét, Az "Evolúció és
jövő" c. fejezetben Te ilhard ta nítását vázolja. "Az emberi munka és tevékenység - misztikus
elmélkedés" világosan megmuta tja, milyen központi helyet foglal el az ember a szerző

felfogásában. Végül pedig "A világ vége • halál vagy ébredés" c. fejezetben "makacs
opt imizmussal" vallja: "Én hiszek a jóban. Az optimizmus mellett döntök" (300.0.) . "Ha mi
valamennyien ezt a hite t ho rdoznánk a szívünkbe n, akkor egy és más megváltozna a földön"
(302 .0.) .

A fordító húséges és elég gördül ékeny magyar szövcgb c ültette át a német kiadást. A
könyvet nagy haszonnal fo rgat ha tják azok is, akik koruk nyelvén szcrctn ék megismerni a
keresztény felfogás lényeges po ntjai t.

Péteri A ndrá s

Szabó Ferenc (és mások): S z e m é I y, h á z a s s á g é s c s a I á d . Róma 1988.276 o.

Könyvünk crkökstcol ógiai , psz icho lógia i, szoc iológiai , egyházjogi és pedagógiai
szempontokat tá r elé nk a házasság és csa lád té makö réból. A jórészt gyakorlat i jellegü
tanulmányok és megfontolá so k előadásokként han gzottak el a Vat ikáni Rádió magyar
músorában 1987 és 1988 nya rán . Papoknak, ncvclőknek, szüló1crlek sietnek segítségére, de
hasznos anyaggyűjte ményt adnak mindazok kezébe is, ak ik szívükön viselik a magyarországi
erkölcsi helyzet megjavítását illetve a házasság és a család jövőjét.

Az első rés zben Szabó Feren c SJ. Az emb er és világa c. könyvéből olvashatunk
részleteket, a me lyekben a II. Vati káni Zsinat tanítása jelenik meg előttünk az emberről ,

házasságról és csa ládról.

A második rész az Erkölcspszichológi ai tanulmányok címet viseli . Szentmánoni Mihály
jezsuita pszichol ógus tár gyalja az em beri szabadságot , bemutatja a pszichikai élet szint jeit,
fejteget iazénékekés normák befolyásá t az emberi szabadságra. Részletesen elemzi a döntési
folyamatot s benne az érze lmek, a tudatosság és a tudattalan szerepét. Az erkölcspszichológia
szemszögéből bemutatja a nem iséget és lényeges kérdéseit.

Tóth Sándor újságíró mcgvilagú]a a házasság és a család helyzetét a mai magyar
valóságban (III. rész). Beszélgetést folytat Varga Domokossal az egykéről, bemutatja az
"educorn" nevel óközöss éget. Az alkohol izmus káros kihatásait vizsgálja a családra, miközben
dr. Tringerrel beszélget. Végül kitér a család múveltségének és lelkiségének kérdéseire.

A negyed ik részben Somorja i Ádá m be ncés tanár ismerteti , morálteológiai kutat ásait az
egykéről. Ezzel a születésszabályozás ké rdései kerülnek sajátságos mcgvilagű ésba.
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Erdő Péter egyházjogász professzoraz V. részben a házasságrendezés lehetőségei t ismer
tet i: egysze rű érvényesítéssel, a házasság gyökeres orvosl ésavat. I3eszél a házasság fetbom á
sá nak kérdéseiről. a pápa különleges hatalmáról, azel nem hált házasságfelbontásáról. Külön
érdeklődésre számítha tnak a házasság érvénytelenségének kinyilvánúásaről szóló sorai.

Végezetül M ész áros István, a pedagógia professzora bemutatja Sík Sándor magyar cser
készpedagógiájá t. Ebben ne m csa k a cserkészet nevelési magna cha rtájá t látjuk. hisza nevelési
célok. a nevelési ta rtal mak és a neve lés módszerei a mindenkori nevelésalappilléreit alkotják.

A kiadvány komoly hozzájárulás a magyar családlelkipásztorkodás nehézségeinek meg
könnyítésé hez, gazdagítja a családi iroda lmat és segítségére siet lelkipásztoroknak, család
go ndozóknak egyará nt , de haszo nn al lapozgatha tna k benne a házasságra készülő fiatalok és
házas párok is.

tb

KÉT KÖ:-'T V BATrHYM l' I-IE RCEG R6 L:

Verm cs P éter: S z e g én y ek He r c e g e, Dr. Batthyány - Strattm ann
L á s z I ó. La ud e Kiad ó, Budape st 1989. 112 o.

Verm cs P. film rendező, a magyar tévé munkatársa 1988 októberében film et kezdett
forgatn i dr. Ba tthyány Lászlóró l, a szegények orvosáról. A film munkála tai közbe n szerzcu
tapa sztala tairól. egyr e mélyebb re ha tó benyomásairól ad számot ebben a könyvben. A
negyven évesek ge nerációjá hoz tartozva érthető fenntartásokkal közeledell Batthyány
ala kj ához. ko rához. sajátos é letmiliőjéhez.Vermcs Péternek hosszú utat ke IleII megtennic.
amíg cljutou a szent életű köpcs ényi-körmendi szemorvos belső viléganak megisme résé ig;
nos, e nne k a belső léle kköze gben kanyargó útnak szakaszairól ad számot, volta kép p csupán
önmagána k. s mégis - aka rva-akarat lan - esz ményeket, éle tc élt . az élet legmélyebb értelmét
lázasa n kereső ne mzed é kének. - Mondanivalój át ha nn inckét korabeli fénykép, Batthyány
do kumentum és napló -keresz tmetsze t egészíti ki. Az utószót Puskely Mária írta.

(Rende lési cím: La ude Kiadó, 1119 Budapest, I-Iengennalom u. 21c)

Gyürki László: D r. 13 a t t h Yá n y • S t r a t t m a n n L á s z l ó , a h i t n a g y t a n ú

j a. Kö rmend 1989.48 o.

A k örmen di plébánia kiadv ánya t e tsze tős fonnában igyekszik röviden bemuta tni a
közis mert és szent életűszemorvos időszerűségétvalamint mondanivalóját a magyarcsaladok
számára. Remé ljük. hogy ez a könyvecske is fokozza a herceg iránti érdeklődést és állandóan
növekedő tisz teletét.

sz.
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HALOTTAINK

P. Gurzó György Anaklét OFM márc. 30-án Nagyküküllön (77,52)
R áduly István László ny. pl éb. ápr. 19-én Marosvásárhelyen (79,51)
Dr. Péter László ny. péri pl éb, május l- én; lern. Rigácson (80,56)
Boda i József ny. pléb, május 4-én ; tem. Módoson (YU) (81,56)
Götz Miklós mezőzombori pl éb. május 18-án; lern. Hercegkútori (73,46)
BolehovszkyDezső csp. május 19-én; tem . M átrarnindszenten (72,48)
Szabó László ny. pléb, május 20-án; tem. Kiskunf élcgyh ázán (85,61)
Nemes Gábor saj ószcntpétcri pl éb, május 26-án; tem. jún. 3-án (58,33)
Koncz Kázmér lelkész május 26-án; tem. Rómában (56)
Násfai István érseki tan . jún. 8-án Budapestcn; tem. jún. 23-án (82,60)
Dr. Bíró Bertalan egyháztört énész j ún. 24-én; tem . Verőcén (85,56)
Tanács János esp-pl éb.jún . 28-án ; tem. júl. ll-én Szolnokon (70,44)
Dr. Nagy György lovászpatonai pléb. júl. 6-án; tem. júl. 14-én (83,60)
Kemény Pál SDB pléb. júl. 7-én; tem. júl. l3-án Nézsári (79,51,60)
Szűcs László Márk OCD júl. lO-én; lern. júl. 17-én Székesfeh érvárott.
Richter József ny. pléb. júl. 12-én; tem. júl. 19-én Vácott (90,66)
P. Szabó Cfrjék OFM júl. 12-én; tem . Kismartonban (72,52,47)
P. Koch István SJ kínai misszionárius júl. 21-én Tajvánban (86,66,55)
Ógyalay Tibor csp. júl. 25-én; tem. aug. 2-án Drégelypalánkon (58,29)
Dr. Juhász Olivér Gergely OSB júl. 27-én Pannonhalmán (80,62,57)
Borsos Imre ny. novaji pléb. júl. 31-én; tem. aug. 7-én Recskcn (75,50)
Gál Sándor ny. ord ecsehi pl éb, aug. ID-én; tem. aug. 16-án (80,57)
Vörös J ózsef ny. pléb. aug. ll-én; tem. Somogyszentpálon (70,45)
P. Ill)' József Károly OFM aug. 14-én; tem. aug. 29-én (86,69,62)
P. Varga Béla SJ aug. 16-án; tem. aug. 28-án a Budafokon (78,63,50)

Elhunyt paptestv éreinket Jogialjuk m cm cntóinkba!
P. MAJ SAl MÓ R OFM

(1891-1987)

1987. januá r 23-án. % éves ko rában hunyt cl P. Majsa i, a Kap iszt rán provincia ncszto ra.

Hosszú évtizedeke n á t volt a Szemföld magyarországi megbízottjai . A ferences rend min
den tartományában vannak ilye n, h ivatalosan kincve zett képviselői a Szcnt földnc k, a Icrcnccs
missziók "gyöngyének", hogy megis me rtessék a Szcntfö ldc t, oda zarándokla loka t szcr
vczzcnck, s adományo kat gyűjtsenek a szentföld i misszió intéz mé nyeine k fenntart ására . M ór
atya havi lapot is ind ított a Szerit föld propagálá sá ra - Magyar Szent föld címen , s a két vi l ág
hábo rú között nyolc a lkalom ma lvezetett za rándoklatot a Szentföldre. Sok cikket , tanulmányt
tell közzé az akkori ka to likus lapokban a Szentföld ismertetés ére,

1936-ban álve lle a fóvárost ó l a Hűvösvölgyben a He inneh Istvan -fé le alapítvány le lkét a
rajta fel-.vó épü le t tel. s 14 árva gyerme k e llátá sá nak köte lezett ség ével. Majd rncgszcrczic a
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Confrater

rnellene levő két te lket és épü leteket is. Az alap ítványi épületben nyilvános kápolnát és kis
rendházat rendezett be . A kápolna búcsújáró helye lett a budapesti és környékbeli híveknek .
Az újonnan szerze tt épü lete k egyike lett az árva gyermekek otthona. akik innen jának
isko láb a. A másik em e let es ház szeritföldi múzeum lett. Egymelléképületben kis nyomdát is
berendezett Mór atya, itt nyomták a Magyar Sze ntföld példányait.

1942-ben nagyszabású te rv megvalósításába kezdett. Molnár Farkas építész közremű

köd éséve Iegy nagy templom olda lkápolnáiban 22 szemföldi kegyhely hiteles másolatát készült
kialakítan i. hogy azo k a hívek . akiknek nincs módjukban személyesen elzarándokolni a
Szentföldre. ill é lhessék át megváltásunk nagy titkait.

A másod ibil ághábo rú ige l is készült 11 kisszcntélyk ápolna, sa hívek máris l átogathattak.
A háború után , 1951-ben a bazil ika kupolájának már a zsaluzatát szerelt ék. amikor az
építkezést le kellett áll ítani , s maga az épülő Magyar Szentföld zarándokhely jellege is
megszűnt. Mór atya előbb a pasarét i. majd az e szte rgo mi, végül a budai re ndházba von ult
vissza . Élete végé ig kit árt ó gyóntató volt, s derújével sokaknak adta vissza lelki békéjét.

Irodalmi tevékenysé gén e k fiat a lkori gyöngye: Biztatások a szebb világba. Finomsággal.
mély átéléssel mutatja be , mcnnyi vigaszt és szcnt örömet nyúj t az igazi keresztény éle t. A
Boldogságos Szűz iránti kegyelet ét dokumentá lja az utolsó nagyobb lé legzetű rnúvc: Boldog

asszony Anyánk - Szűz Mária tiszte lete Magyarországon Szent István királytól napjainkig.
Gondos utánjárásnak, az ismert kódexired a lo m tüzete s elemzésének gyümölcse ez a könyv.
Az olvasó t ört énelmi távlatban képe t kap a népün k kivételes ragaszkodásáról a Magyarok
Nagyasszonyahoz.

Akik országszerte ismenék Mór aty át, soha nem felejtik az ő igazi papi lelk ület ét. f árad
hatatlan munkabírását és szcrzc tcs i cgyszcrűs égét,

Fr. MAGÓCSY IST\'ÁN SJ.

(1911-1989)

Nyolc nap hiányzott, hogy szcrzctcsi é letének 50 éve teljessé legyen. Gye rtyaszcn te lő Bol 
dogasszony ünnepe hozta volna me g ezt a teljességet. Bizonyára meg is hozta, de ne m a múló
világban . az ö rö kkévalóságban.

P. generál isna k ilyenko r szokásos level ét már csak koporsója mellett olvashallák fel:

Febr. 2-án ünnepli sze rze tesi aranyjubileumát. Ezünnep alkalmából szívbőljövő szeren
csckívánataimat és á ldásomat kü ldöm. Imád ságos egyesülts égben50 szcntrnisét bocsátok ren 
delkezésére , szándékai szcri nt re nde lkezzé k velük. Kérem, imáiban emlékezzék meg a J ézus
Társaságáról és rólam is. M inden jó kí\'ánsággal és sz ívélycs üdvözlettel az Úrban.

Hívő lélekke l clgondolkozha um k azon. hogy a jó testvérünk az örökkévalóságban ugyan
mire kivánja fordítan i ezt a kegyelmi gazdagságot. Szerzetesi életének ötven évében mindig
másokon segített, mások javát szolgalta . Gondolhatunk-c másra, mint hogy a neki ajándé
kozott szcntrnisc kegyelmi kincse ivel is ne másokon akarna majd segíteni?

Cso ngrá don született 191J. aug. 20-án . "?\yolcan voltunk testvérek, szegények voltunk" 
írja önéle t rajzában. Az elemi iskola nég)' oszt á1)"3 után mégis el tudta végezni a négy polgárit,
s néh ány évvel később két évig ta rtó téli gazdasági iskolát ján. "Családunkban szép szok ás
volt a közös ima és az a lamizsnál kod ás, egymás segítése a szornszédokkal" - írja visszae mlé

kezése ibe n.

Ö nmagá t meg így jellemzi: "Má r ifjú koromban imádságos és zárt te rmészetű voltam,
vonzód ram a magasabb le lkiség után: Valamilyen úron-módon kezébe került eg)' füzet :
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"Barátainak a JézusTársasága" • "Ezt olvasgattam- írja. és lassan ébredezni kezdell bennem
a hivatás. 1937 végén plébániai ajánló sorokkal levelet ínam Szegedre P. Müller Lajosnak. az
akkori házfőnöknek és kértern felvételemet. Kedvező választ kaptam. 1938. febr . 2-án
elbúcsúztam sz üleimtöl, testv éreimtól. az ismerősöktől és Szegedre utaztam. Jelentkeztem
Mülleratyánál, aki szerétenel fogadott. Egyévi aspiránsság után P.Somogyi provinciális enge
délyével1939. febr. 2-án kezdtem meg a noviciátust, Szépen teltek a noviciatusi évek. Az első

fogadalmakat 1941. febr. 2-án tettern le, örültem lsten kegyelmének:

Ezután Szegeden.Nagykapornakon, majd a noviciátusban, s végül Hódmezővásárhelyen
szolgált különféle beosztásokban. Volt szakács, kenész, dolgozott asztalosműhelyben,tevé

kenykedell bevásárlóként, állatgondozó is volt.

Utolsó állomáshelyérőla rend feloszlatása elön így emlékezik meg: "1949 októberében
P.Csávossy, az a kkori provinciális, Hédmezóvasárhelyre hetyezett .Nagyon kedves kis házvolt
ez, P.Zsiros volt a házfőnök. 1950. febr. 2·án itt tettern le az örök fogadalmairnat ."

Itt éne a szerzetesrendek feloszlatásának híre. A hódmezővásárhelyi házunkból ugyanis
nem hurcolták el a jezsuitákat, de 1951 folyamán állami felszólításra el keIleII hagyni a házat.
Fr. Magócsy még szeptemberig 011 maradhatott, végül e hónap 10-<:n ő is Budapestre utazott
munkát keresni. A Műszaki Egyetem öntődéjében helyezkedell el.

"III egyévig voltam - írja -, Budapesten többször találkoztam Szörényi a tyával, az Egyházi
Szeretetszolgálat vezetőjével, és megkérdezte, hogy elmennék-e Pécsre, az akkor alakult
011honba. Én örömmel tellem eleget a meghívásnak:

1973. júl l3-ig szolgálta nagy odaadással a pécsi szociális otthonban az apácákat. Sőt

Püspökszent!ászlón isgyakran kérték segítségétazollani ouhonban. Ezekben az otthonekban
végzell munkájáról így számol be : "Hamar feltaláltam magam a sokoldalú munkában: télen
fűtöllem,bevásárolni segítettem, asztalosmunk át, házi szerclőrnunkát végeztem:

1973.júl. l3-án eszméletlenül szállították kórházba. Súlyos cukorbajt állapúottak meg. 5
hónapos kezelés után márnem mchctett vissza munkahelyére, hanem a pannonhalmi szociális
otrhon betegtermében nyen ápolásI. Két év után "a betegszobából felkerültem a II . emeleti
94-es szobába', olvassuk beszámolójában. "Örültem, mert Amrózy atya megtanűen horgoló
kézimunkára; már 10 éve, hogy kézimunkázom, kezeim megerősödtek:

"Um, még utána jó néhány évig horgoltam műszálakból a szebbnél szebb
bevásárlószatyrokat, sok örömet szcreztcm rnindazoknak, akiket megajándékozhallunk
velük. 'Végül hadd idézzem önéletrajzának záró mondatait:

"Isten kegyelmének köszönhetem, hogy a sok szenvcd ésmellell- a lábaim mindig fájnak
- még tudom magamat hasznosítani a közösség javára. A testi-lelki tevékenység, a munka és
ima tökéletesíti az emben. Az Isten akaratának elfogadása és a benne való megnyugvás pedig
érleli bennünk az üdvös maradandóságot. Deo gratias!'

Um, mintegy előre hálát ad az "üdvös maradandóságén', melyet Isten irgalmából
bizonyára elnyert a mi testvérünk, aki annak örült, hogy igazi jezsuita testvérként mindhalálig
'hasznosítani iudta magát a közösség javára".

M.I.
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