






PÜSPÖK ATY ÁNK EZÜSTMIStJE

Dr. Lá S z 16 Is t v á n eisenstadt! püspök, az ausztríaí magyarok

apostoll vizítátora július 19-én tartja ezüstmíséjét,

A burgenlandi papság három napon át a papí lelkiség elmélyúésé

vel késztil erre a jubileumra.

A Magyar Papi Egység fiúi szerétetrel és rísztelettel köszönti a ju

biláló Főpásztort, aki egyházmegyéje kormányzása mellett annyi oda.a.<Us

sal vállalta a sok-sok magyar gondot is. Isten áldását kfvánja apostoli mtm

kájára és kéri, hogya jövőben is szerétettel támogassa a rábfzottakat s ne

hagyja el számkivetésílkben árva magyariatt.

A magya! paptestvéreket kérjük, hogy hálás sz{vvel gondoljanak a

Püspök AtyáIa és zárják sokszor memenröíkba.
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PROGRAMMUNK

ÖT ev UTÁN

Öt éve jelent meg a Papi Egység első száma. Egy lustrum távlata és
15 szám tapasztalata fölbátorú, hogy néhány vonásban megjelöljük a lap
céljá(, irányát, keretét. mődszerét, programmját.

Az első innsbrucki ..egység-napon" .1955 decemberében 14 magyar
pap vett részt: a keresztjárö magyar nép tizennégy stációja. Nyomasztó gon
dok terhével a lelkükben egymás szívét keresték, hogy forró imádságban
és felelősségteljes megbeszélésekben kutassák az lsten akaratát a magyar szen
vedés éjszakájában. Mint a lelki nap vezetője ezzel a csendes óhajjal és só
hajjal kezdtem elmélkedésemet: Az Egyház első egyetemes zsinatéről a hit
vall6 atyák egy symboium fideivel távoztak. mekkora áldást jelentene a szét
hullani készülő magyar papság és magyar emigráci6 számára, ha mí egy sym
bolum caritatis-szal válnánk el egymást6l. Pár hériap műlva, 1956 tavaszán,
az első bécsi rekollekcíőn, P. Varga fölolvasta a Papi Egység első számát.
Egyetlen elmélkedésből állt. de új, friss hangjával egyszerre meghödrtotta
a papok szívét. A bújdosó öröméről szőlt, - A z Ú r J é z u s s z e r e t e t 
parancsával és a r e n d í t h e t e t l e n bizalom imádságával in
dult el útjára a magyar szabadságharc vigiliáján a Magyar Papi Egység moz
galma. A következő év nyarán. a königsteini kongresszus alkalmával már
több mint 60 európai magyar pap jelenlétében mutatkozott be először. Itt
nyert végleges formát a mozgalom. Azóta a gyermek megnőtt, a szerétet
árama rég áttörte Európa határait. behál6zta 2.Z egész világot. és a múlt év
nyarán a müncheni Eucharisztikus Kongresszus keretében a külföldi magyar
papság megtarthatta első világtalálkozóját. Deo gratias I

CÉLKlTÚÜSÜNK
Az fnnsbrucki elinduláskor h á r o m f e l a d a t b a n jelöltem meg

mozgalmunk célját: szent barátságban és krisztusi szerétetben összeforrva
segítsük egymást isteni hivatásunk betöltésében, a bujdosó magyarok ösz

szefogásában és kegyelmileg erőt sugározzunk hazafelé. Szent Pál szavai
val ezt így formuláznám meg: 1. alter altetius onera porrate (ut sitis sanctí),
2. in aedificationem Corporis Christi (ut sint unum), 3. pro vínctís in Chris
to (ut sint testes). Papi Iétilnk, lelkipásztori munkánk, emigrációs hivatá
sunk függ attöl, hogy egyek leszünk-e.
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1. Alter a l t e r l u s o n e r a p o r t a t e
A vasárnapi officium sextája figyelmeztet: egymás terhét hordozzá

tok I Minden kegyelem, a kiválasztás és a hivatás kegyelme fokozottan lsten
ingyenes ajándéka. de alázatos imával kíkönyöröghető, Leesdése azonban
sokszor felülmúlja az egyén erőit: ide lelki összefogás kell. A kegyelem szük
ségességét P. Hunya hármas fokozödé élményben jelöli meg:

Az ember kicsi és törékeny, a hivatás nagy és súlyos. Saját elégte
lenségét marcangol6an átéli a s a j á t j e II e m é n f a r a g 6 pap. ~rzi.hogy
kiút csak fölfelé van: ez a fölséges vállalkozás sikerülhet, de csak magas
ból jövő erők zuhatagában, amely benne mozgató energiává alakul.

Feszültebb élményben éli meg a bőségesebb kegyelem szükségessé
gétaz önmagával k ü z d ő , viaskodó pap: a belsó kettősség pár
baját vívó. ösztöneitől öklözött Krísztus-bajnok, aki a természet és kegye
lem. az önfeláldozó szerétet és végső kiábrándulás, az isteni magasság és
állati mélység szörnyű harcát vívja. Fönséges ez az imádkozó, önsanyarga
t6 bajvívás, meg nem torpanás. Igazi szabadságharc!

Legdöbbenetesebben éli meg a kegyelem szükségességét a z ö n m a 
gávaI meghasonlott pap. Számára a kegyelem fénye már kialudt,
lelke meghasadt. régi melege megfagyott. Életének színpadán megjelent az
ősember a maga durvaságaival, ösztönösségeivel. Lelkében a szentségi jegy
tetemre hívó jel. Kiút csak fölfelé van. De a kapaszkodás nehéz. Csak egy
fölfoghatatlan. kegyes és szív6s szerétet halálosan komoly öleléssel menthe
ti meg.

Micsoda erőt jelent ilyenkor a tudat. hogy mellene paptestvéreinek
az önzetlen szeretete virraszt és a hívekkel egyesült imájuk száll U ég fe
lé •.•érte I

Lapunk ennek az egymásért agg6d6 ezeretet és imádság szellemének
ébrentart"sit tűzte ki fÖCéljának.

2. In a e d í f í c a t í o n e rn Corporis Christi
Mi nemcsak önmaglIDk tökéletességén farag6 embezek vagyunk. hanem

Isten kiválasztása folytán a lelkek pásztorai. Az istengyermekek atyja va
gyok. a betegek orvosa. a tudatlanok tarurdmestere, a bolyong6k vezércsil
laga. a lCitsztussereg kapítanya, a Krisztustest építómesteze: aedífícator Cor
porisChristi, hogy ístenszolgalatra neveljem a szemeket és felépítsem Krisz
tl/S testét.

KdHtus követe vagyok. evangéliumának a hirdetője: szóban és tanú
ságtételben. Krisztus annyit ér híveim előtt. amilyennek én mutatom. Kül..
detéstlnk legfőbb bizonyítéka. ha egyek vagyunk. Egyek egymás között és
egyek a hfvekkel. "ts így elhiggye a világ. hogy Te ldUdöttél engem. "

P. Varga ezt a célkitűzést Lapunk ll. számában az egy s é ge s i g e -
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hirdetésben jelölte meg... Az egész magyar élet olyan rnost, mint a vér
szagú csatatér, amelyre iszonyatos éjszaka borult. Itt most nagy fényt kell
gyújtani: a teljes keresztény világnézetet kell feltárnunk a népünk elótt, rnert
csak abban találja meg lelke nyugalmát és az isteni erőt. hogy képes legyen
nyomorultnak látszó életét királyi öntudattal vá1lalní." Ugyanebben a szám
ban közölt értékes índúvány a. hogy rnost idekint dolgozzuk fel az ú j ma
gyar nevelés m6dszerét, pedagógusaink körében élénk visszhangra talált.
A kivitelezés mödozatan még töprengünk.

3. Pro vinctis in Christo

A bilincsbevert Pál írta egykor efezusi kíveinek: Én Pál. aki fogoly
vagyok az Úrban. kérlek titeket, hogy mélt6an éljetek ahhoz a hivatáshoz,
amelynek részesei lettetek. igaz alázatosságban, szelrdségben, türelemben.
Viseljétek el egymást szerétettel. Törekedjetek arra. hogy a béke kötelékei
ben fönntartsátok a lelki egységet.

Magányos őrhelyelken virrasztó testvéreink. a hiveíkért agg6dó lel
kipásztorok. börtönben súrylődő Krísztus -tanűk és az ezer veszélyben forg6
otthoni ifjúságunk ugyanazt a kérést intézik hozzánk:

legyetek egyek az imádsábban - értünkl
legyetek virraszték az áldozatban - értünk l
legyetek hűek a szeretetben - értünk!
Ezt az imádságban-áldozatban-szeretetben való egységet akarjuk á

polni mozgalmunkkal és lapunkkal, hogy kegyelmet-erőt-kitartást-húséget

sugározzunk a hazai testvéreknek. Az imádság áttör a vasfüggönyön és a sze
retet nem ismer határt. Programmunk sarkpontjává tettük. hogy a gyúlölet
tobzód6 áramával szemben a ezeretet lángtengerét fogjuk vetni.

Hármas célkitúzésünket a következő eszközökkel szerétnők megvalö-
s1'tani:

LAPUNK IRÁNY A
Otthon több kifejezetten papi foly6irat jelent meg: az Egyházi La

pok. a Theol6gia, a Papi Lelkiség. ezenkivül az egyes egyházmegyei egye
sületeknek volt levelező lapjuk. Az Egyházi Lapok elsősorban a lelkipász
torkodásban nyújtottak segédkezet: gyakorlati teológiai elirány(tás,t. egyház
kormányzati tájékoztatót és anyagforrást. A Theológia szaktudományi elmé
lyúést adott. A Papi Lelkiség a papság lelkiségének volt nevelője és szócsöve.
A paptestvéri szeretet és a papi hírek szolgálatában álltak az u. n. Levelező

Lapok. Itt kUlföldön a Papi Egység az egyetlen közlönyünk, azért bizonyos
fokig az előző lapok szintézisét kellene adnunk. Keretünket azonban a fo
lyóirat terjedelme és világraszóló útja maítt erősen le kell szűkítenünk.
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Igy.bú több helyről érkezett igény és kérés, hogy lelkipásztori anyagtárral
bóv{utlk. ezt nem tartjuk sem lehetségesnek, sem szükségesnek, Minthogy
az eFsz világ lett működésí területünk, a konkrét feladatok annyira sok
old.lúak. hogy ezt egy központből megítélni és irányítani lehetetlen. Más
részt,ha. a pap lelkileg telített. akkor a szív bőségétől majd túlcsordul a száj.
Az. Ö n ké p z é s rovatban nyújtott teológiai tartalom is inkább általános el
itányftást vagy a lelkiség teológiai elmélyítését célozza.

Bennünk is fölmerült a sajgó kérdés. nem beképzelés-e, hogya nyu
gati kultúrkör lelki úamába bekapcsolt testvéreknek akarunk lelki gazdago
dán nyáJtani. A beérkezett lellelek azonban mindinkább meggyőztekarrél,
hogy az anyanyelven közvetített tápláléknak egészen különleges íze van: a
m a gy ar b e t ű t míndíg szívesen fogadják, és ha fáradt, csüggedt a pap
testvér. akkor Iegínkább a hazai olvasmány üdíti fel lelkét. Itt is áll a köl
tó alkalmazott szava: Jobb ízű a hazai fekete kenyér. mint a külföldí fehér.
Papilelkíséget akarunk nyújtani magyar nyelven, a magyar léleknek és a
~gyar szívnek megfelelően, Az otthoni Papi Lelkiség remekbekészült kö
teteivel nem tudunk és nem is akarunk lépést tartani. Ehhez hUnyzik első

sorban a nagy lát6körü, biztoskezű vezér. P.Hunya a szenvedésben megé
rett lelkével szemesen figyelte a magyar életet és érző szívvel míndenkor
a magyar papság ütőerén tartotta a kezét. Ezért volt lapja annyira életszerű

és annyira izz6an papi lap. De hitnyz1k a jól megszervezett hazai íÍ6gárda
és az früokra csodáUtosan reagáló olvas6tábor is. Otthon 4500 világi pap
mellett 2500 férfuzerzetei és 7500 szerzetesnő dolgozott az egyháziak tá
borában. A Papi Lelkiség közel la. OOO-es olvas6táborra számíthatott. Itt
kUlföld&1 a 800 magyar pap, talán 500-600 kedves nővér és a mindinkább
megfogyatkoro néhány teo16gus a hazai olvas6tábornak talán egy tizedét te
szi ki. Igy is csocUlatos ez az egymásra találásunk: a száműzetés keserű ker
nyere és az emigrtci6 gyökértelensége hajtott össze bennünket.

ROVATAINK
A hazai Papi Lelkiség anyagelrendezését ismerjük: 12 álland6 ro

vatban hozta az egységes témakör köré csoportosuló cikkeket. Állandó ro
vatai voltak: Lelki élet, J6pásztor! szellem, Önképzés, Egység, Confiteor,
LitUJgia, Szerzetespap, Magyar népünk papja. Világiak a papokért, szemí
núimn. Irodalom, Dolgozatok. Ehhez csatlakozott később mint külön rnel
léklet a Kispapegység. Mi rovatainkat a lap szűkebb volta míatt kénytele
nek vagyunk villOgatní. Álland6 rovarunk marad a Lelki élet, mert el
sÓ<Ueges célunk. hogy mínél közvétlenebbül segítsük a lelkészkedő paps4g
elmélyülését. Eddígi szamaínkban a Li tur g i a és a S z e r z et es pa pság
kérdései nem kerültek még külön tárgyalásra. A többi rovatot megtartottuk,
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sőt néhány újjal növeltük. - R6ma szava az Egyház tanító hivatalának
útmutatásait közli, de nem akar egyházi hűszolgalarot adni. Hazai és
emígrácíés magyar h ír e k közlésével is inkabb csak a magyar élettel való
szoros kapcsolatot igyekszünk megtartani és minél elevenebbé tenni. Ebben
az eljár~unkban Mindszenty bíboros egyik szavát követjük: "Róma és hazám.
ti lesztek életem l1tmutató csillagzatai." A S z e n t e k föl d j e összeköt a
Pannonia Sacra múltjával. Ha igaz, hogy "historia est magistra vitae", rneny
nyivel inkább a magyar egyháztörténelem, ez a tűzzel-vérrel frt és a ke
reszttel eljegyzett történelem lesz életünk tanít6mestere. Más két új rova
tunk a Papi arcél és Halottaink rovata. Mind a kettő ugyanazt a
célt szolgálja: a lelkiség elméleti fejtegetése mellett bemutatják azokat a
hősöket, akik azt életükben megval6sították. Azért egy-egy újonnan ..ha
zatért" paptestvérrőlvagy a múlt példaképeirőlélesebb arcélt faragunk ki.
Jelentősebb személyiséget néha külön számban is megörökrtünk. Ilyen a
Prohaszkarél és az arsi plébánosr6l sz616 számunk. A jövőben is tervezünk
ilyen Pa p i a r c é l-kUlönszámot. pl. Pázmányr6l. Newmanröl, Mindszenty
ről. H a lot ta i n k jegyzéke imádságra sz6lít fel és figyelmeztet arra a ta
nít~ra. amelyet a temetők beérkezett néma Iaköí, megdicsóült testvéreink
adnak nekünk. Egy form6zai misszionárius lÍta a szerkesztónek: ..Lelki szem
pontből nagyon hasznos a halottakről út hosszabb-rövidebb nekrológtum. Ez
a magyar pap utolsó, leghatásosabb exhortacíéía a 800 magyar paptestvér
hez. Egy egész életnek. nehéz, keserves munkában eltöltött éveknek. sok
sok testi-lelki szenvedésnek, de Istenben boldogult dicső halálnak a pecsét
je van rajta. "

M i s s z i 6 s rovatunkban nemcsak az Egyház legistenibb feladatának
tudatát akarjuk ébrentananí, hanem főleg a magyar hithirdetőkkelaz ele
ven kapcsolatot kiépíteni. Kegyelmi sugárzást az anyaországtól is kapnak,
de szellemi és anyagi támogatást csak tőlünk várhatnak. Hősies küzdelmeík
Utását61 a mi lelkünkben új fény támad, szívünkben új tűz gyullad ki. Régi
tapasztalat igazolja: a missziós buzg6sig jelzi a papság lelkiségének és a
hazai hitéletnek a hőfokét, A J ó P á sz t o r i s z e II e m rovatban a magyar
lelkipásztori tapasztalatok és az egyes orsdgok sajátos mödszereí mellett
rá akarunk mutatní az Egyh'z mai kar1zmatikusaiIa, az ..Isten kop6i"-ra,
akik a Szentlélek szimatj'val keresík a mai kar emberét. Gondunk lesz
rá, hogy a külföldi példák mellett meg ne feledkezzünk a hazai apostolok
r61 sem. A Visszhang besdmolóival is az a célunk, hogy egymást61 ta
nuljunk: buzgóságot. lelkipÚ2:tod mödszert, erőt kisebb keresztjeink hordo
zására, amikor látjuk paptestvérünk nagyobb keresztjét. A C o n fi t e o r val
lomásaiba őszinte papi lélekfeltárások kerülnek. Belső kIlzdelmek.vágyak.
kudarcok, Mély le1kú papok körében ez ma komoly gyakorlat. Ez az önis-
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meret fontos a papi lelkiség kialakításában. mert igaz és talpig becsületes
jellegétől függ százak és ezrek földi és örök üdvössége.

Az Önképzés rovatában felhívjuk paptestvéreink figyeimét a teo
lógia űjabb irányaira és a papi továbbképzés rnődozataíra. A B i b l i o t h e 
c a sa c e r d o t a l i s egységes téma köré csoportosuló könyvészetével is ezt
a célt szolgáljuk. A magyar könyvekre külön is felhívjuk a figyelmet, hi
szen a magyar szellem termékeit idekint a külföldi könyvek áradatában o
lyan könnyen elfelejtjük.

A Kispapegység rovat a 8. számtól kezdve nem egy élénk szín
nel, fiatalos eredeti ötlettel gazdagÍtotta Lapunkat. Teológusaink létszáma
azonban az évek folyamán annyira megcsökkent, hogya mallékletét fenn
tartani nem tudják. Igy ezt is a váltakozó rovarok sorába kell tennünk: hoz
zuk, valahányszor elegendő anyag gyülemlik össze.

ELÓÁLLlTÁS
Megtartottuk a hazai Papi Lelkiség külső formáját. Követjük abban

is, hogy számainkat nem zárjuk évi turnusban, hanem folyamatos számo
zásban jelentetjük meg. Évenkint négyszer kopogtatunk be testvéreinkhez:
az iskolaév elején, karácsony és húsvét táján és az ískolaév Végén. A lap
terjedelme - a vékony papiros rníatt alig hinnők - a hazainak majdnem a
fele.

A hazai t é m a e g y s é g e t nem tudjuk keresztülvinni. De a 8. szám
t6l kezdve igyekeztünk tárgyközpontosításra. A Prohászka és az arsi -szárn
után a ll. szám az egység, a 12. az Eucharisztia, a 14. és 15. a Ielkípaaz
torkodás szolgalataban állt. A papi lelkiség lényeges és aktuális kérdései
nek targyalésa rnellett a jövőben is tervezünk néhány különszámot egységes
témakörrel: így pl. a papi hivatásról (dogmatikája, moralís kérdései, testi
lelki higiéniája, a hivatás jelei, a hivatás-toborzás problémái, a világ pap
ságának helyzete és a papságr6l sz6l6 bíblíografía c)

A hazai Papi Lelkiség mínden száma pedagógiai és lelkiségi remek
munka volt. Ezekből néhány klasszikus cikksorozatot a Papi Lelkiség Füze
tei sorozatában megismételünk. A Halász Pius szám rnegmutatta.mícsoda
gyöngyök rejlenek azokban a kötetekben.

mÓlNK
Valamennyi egyházmegyés és szerzetespapot szerecenel meghívunk,

hogy írásaikkal siessenek paptestvéreik segítségére. Kispapok, szerzetesnők,

sót néha világiak hangját is szívesen vesszük. Ezek az írások lehetnek el
mélkedések, tanulmányok, elbeszélések, élmények. lelkipásztori beszámo
lók, közvetlen testvéri levelek, biztatás vagy bírálat, ötletek és tervek. Kü-
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lönös gondot fordítunk arra, hogy lapunk hasábjaín eltUnjék mínden, ami a
nagy közös papi testvériséget gyöngíthetné. Ez nem azt jelenti. hogya kü
lönböz ő irányoknak és vitatott kérdéseknek is helyet ne adjunk.

Irói tíszteletdtjat egyelőre nem tudunk adni. A megjelent cikkből

azonban szívesen küldünk a szerzőnek 10-15 példány különlenyomatot.

KIKNEK JÁR A LAP?
Minden elérhető magyar papnak, kíspapnak, néhány magyarul tudó

külföldí papnak, egyes szerzetesnői közösségeknek, Ez utolsó csoportot az
ért kapcsoltuk be olvasóink táborába, hogy imádságuk támogassa a papság
frontmunkáját. Kedves nővéreink jól tudnak imádkozni, buzgóságukat csak
fokozni fogja. ha látják apostoli fáradozásunkat és kemény belső harcainkat.

ANYAGI KÉRDÉS
Lapunk eddig csak hathatós külföldí támogatással tudta magát fenn

tartani. A jövőben szerétnénk saját lábunkra állni. Szándékunk megvalósí
tásában számítunk paptestvéreink nagylelkúségére. Az ausztriai magyar pap
ság idei Találkozóján elhatározta, hogy a négy számnak megfelelőennégy
szentmisét vállal. Gondolom, nem sok, ha az ausztriai példát jelöljük meg
általános normának. Az évi négy szám ellenszolgáltatásaként vagy né gy
mise intenció elvégzését vagy négy kismise stípendíumának a bekíí ldé 

sét kérjük. Ha valaki ezt nem tudná vállalni és a lapot mégis szívesen ven
né, kérjük, jelezze, és mi továbbra is ellenszolgáltatás nélkül küldjük neki
közlönyünket, Azért kérjük ezt az összeget, mert olvas6ink egy részét te
h e r m e n t e s ít e n i akarjuk a hozzájárulástól. Gondolunk elsősorban

összes missztonáríusa ínkra ,
a külföldí közösségben élő szerzetesnőkre

és esetleg szerzetesekre, ha az előfizetés nehézségekbe ütközik,
a még tanulmányaikat folytató papokra. és kispapokra.

Tőlük tehát nem kérünk kötelező hozzájárulást, de ha tehetik, szívesen
vesszük. Szerzeteseknél a hozzájárulás olyan formában is történhetnék, a
hogyan a jezsuícák provinciálisa teszi, aki a rendtartomány összes tagjainak
az előfizetését magára vállalta.

A hazai Papi Lelkiségtől kölcsönöztük cúnlapunkat. Szerétnők kép
viselni a szellemét is. Azért szívesen átveszem P. Hunya programmcikkének
zár6gondolatát: Egész értékü és hivatása munkájában egészen rugalmas,é
leterős papságot akarunk. A magyar papság még nem jegyezte el magát az
enyészettel. Nekünk hivatásunk van: papi és magyar, Ezt be akarjuk tölteni
éspedig maradéktalanul. - Magyar papnak lenni főleg a mai vérzivataros i
dóben: minden eddiginél szemebb hívatás, öntudat, akará.s és fönséges jövendöl

Őry Miklós SJ
9



LELKI I:LET

KINEK A SZOLGÁJA?

A francia Közvé lernénykutatő Intézet megkérdezte a 18-30 év köz
ti fiatalokat: mi a véleményük a papokról. szükség van-e rájuk vagy sem (
A fr a n c i a ifj ú s á g 75 százaléka azt a választ adta, hogy szükség van
rájuk. A következő kérdésre: miért van rájuk szükség, mit várnak az em

berek a papoktól. kétféle választ adtak. Egyesek azt krvanjak, hogy a pap
legyen egészen Istené, az lsten szolgája, Mások azt akarják. hogy legyen
az embereké, az emberek szolgája.

A m ag y ar fi a t a lok a t még nem kérdezték meg a közvélemény
kutatók, így statísztíkak nem állnak rendelkezésünkre. Csak azt tudjuk, hogy
az elmúlt tíz év alatt szervezett propagandával arról igyekeztek meggyőz-

ni a magyar ifjúságot. hogy nincs szükségük papokra. Sőt úgy kell tekinte
níok a papságot. mint a haladás és a nép ellenségeit. Már tíz évvel ezelőtt

így indokolta meg egy magyar míníszter a szerzetesek feloszlatását: ntncs
rájuk szükség , Csak egy feltétellel ismerik el a pap létjogosultságát. ha ki
zárólag az ember szolgája akar lenni. Két évvel ezelőtt ezt olvashattuk a
Népszabadság-ban: "Tisztelettel, megbecsüléssel adózunk a papnak. ha
küzd a békéért. a szocializmus építéséért; de attól kezdve. hogy ez a pap
a túlvilági életet hírdetí és népünk törekvéseinek sikerét az isteni irgalom
tól teszi füg:~óvé, már nem értünk egyet. Kérlelhetetlen harcot kell folytat
nunk. hogy megszabadítsuk az emberiséget a titokzatos erőktől való féle
lemtől."

Ennek a nevelésnek eredményét látjuk m e n e k ü l t i f j ú s á g u n k
viselkedésében. A meaekültekkel foglalkozó magyar lelkészek míndenütt

tapasztalhatják, hogy honfitársaink, főleg a fiatalok nem tartják szükséges
nek a papot. csak azt kívánják tőle, hogy az emberek szolgája legyen. Azt
becsülik bennünk, ha segítünk rajtuk anyagi és egyéb gondjaikban. Ezt el
várják, sőt ezt követelik is tőlünk. Volt, aki így mutatkozott be nekem:
"Eddig nem volt szükségem Önre az elmúlt három év alatt, azért nem ta
lálkoztunk. De most eljöttem, mert bajban vagyok." A menekülteknek csak
kisebb csoportja várja tőlünk azt is, hogy Isten szolgájaként Isten üzenetét,

kegyelmét közvetítsük számukra és Istenhez vezessük őket. Tudok esetekről,

amikor szemináriumba is azért mentek fiataljaink, rnert az emberek szol
gái akartak lenni. Többen pedig azért hagyták el az egyházi rendet. rnert
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úgy találták, hogy nem tudják eléggé szolgálni embertársaikat, ha papokká
lesznek.

Mi hogyan gondolkozunk h í v a t á s u n k r é l } Milyen szere
pet foglal el a mi életünkben az Isten és az emberek szolg álataz - Ebben a
kérdésben nem lehet iIányadónk az emberek véleménye. de még saját kí
vánságunk. hajlamunk sem. A papi hivatás nem az emberektől van. Nem
az emberek megbízásából, nem a hívek választása alapján kaptuk küldeté>
sünket, Még azt sem mondhatjuk, hogy mí választottuk ezt az életútat.

"Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket" (Jn 15,16).
Hivatásunkról tehát csak akkor gondolkozunk helyesen, ha Isten szan

dékához, gondolatához igazodunk. Szükség van-e ránk, rníért van ránk szűk r

ség, mi a legfőbb feladatunk l - Ezekre a kérdésekre Istentől kell feleletet
várnunk. Megpróbálom röviden összefoglalni Isten válaszát a
szentírási szövegek alapján.

1. ISTEN SZOLG ÁJA
Az Ószövetségben

A Szentírás első lapja már azt hirdeti. hogya z e ln b er h i vat á 
s a; Isten szolgálata. A következő fejezet pedig azt rnondja , hogy az első

ember és nyomában minden ember megtagadta ezt a hivatását. Ennek az
lett a következménye. hogy saját vágyainak és a teremtményeknek vált rab
szolgájává. Isten azonban a rosszat is jóra tudja fordítani. A rabszolgaság
keserves élményén keresztül el akar vezetni bennünket a szabad, önkéntes
szolgálatra, az engedelmességre.

Ezt tanítja Izrael népének története. A Szentírás szerint a
zsidó nép Isten szelgaia lett, amikor tisztelettel adózott az egyetlen igaz
Istennek: áldozatokkal, ünnepekkel, imádságokkal, szertartásokkal Ezen
a címen Isten szolgáinak nevezi a papokat, Ievitákat, mínt az istentiszte
let fő szereplőir, Az Isten szelgalata szonban nem korlátozható csupán a val
lásos szertartásokra , a kultusz különféle megnyilatkozásaira. Izrael Ura azt
kívánta, hogy Ót szolgálják az emberi lét minden tertiletén engedelmes
kedve az Ó parancsainak. Azért nevezi szolgájának a zsidó népet, mert ki
választotta. hogy akaratának végrehajtója legyen. A Szentírás Isten szolgaí
nak hívja azokat a személyeket is. akiket az Úr arra rendelt. hogy hírnökei,

eszközei legyenek tervének megvalósúásában. Igy Isten szolgái Ábrahám.
Jákob. Mőzes, Dávid és a próféták.

lsten legfőbb terve a bún zsarnokságának megtörése és az Ó uralmá
nak diadalra juttatása. Ebben kívánja leginkább az emberek közreműködé
sét, Az ószövetségi kinyilatkoztatás tetőfoka lzaiás köny
vének jövendölése: Isten szent szolgájáról, aki felajánlja magát engeszte-
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lő áldozatu! az emberek bűneiért. Mivel ö ártatlan, mások bűne rniatt szen
ved. Helyettük ad engesztelést Istennek, hogy áldozati bárányként meg tisz
tulást szerezzen minden bűnösnek. Igy állítja helyre a szövetséget lsten és
emberek között, "Az Úr őrá helyezte mindnyájunk gonoszságát - rnondja a
próféta. Viszik, mint a leölésre szánt bárányt. •• A mi gonoszságainkért se
besúették meg. a mi békességünkért van rajta a fenyíték••• az ő kék foltjai
által gyógyultunk meg .•• Ha életét bűnért való áldozatul ajta ..• , az Úr
akarata által teljesül" (Izai. 53. 1-12).

Kiről rn o n d j a ezt a próféta? - kérdezték lazaiás után mín

den. században a zsidók. Fülöptől. az első diákonusok egyikétől is ezt kér
dezte az etióp udvarnok (Ap. Csel, s.J 34). Fülöp erre beszélni kezdett és eb
ből az JÍásból kiindulva, Jézust hirdette neki.

Az Újszövetségben
Az apostolok és az első keresztények meggyőződéseaz volt, hogya

történelemben I z a i á s j ö ven d ö l é s e t e l j e s j o g g a l c s a k a N á 
z á r e t i J é z u SI a a l k a l m a z h a t Ó. Hogyan győződtek meg erről? Ke
resztelő Szent János tanusagát hallották először, aki látta Jézusra szállni a
Szent Lelket és megértette az égi szózatot: "Ez az én szerétett Fiam, aki
ben kedvem telik". lzaiás ezekkel a szavakkal vezette be Isten szolgájáról
szóló [övendöléseít, Keresztelő János megsejtette ekkor. hogy Jézus váltja
majd valóra azt, amit lzaiás jövendölt lsten szolgájáról, aki magara veszi
sokak bűnér, mínt áldozati bárány. Ezért így mutatta be Jézust tanítványai
nak: "Nézzétek, az lsten báránya! Ó veszi el a világ bűnér"•

Nem tudjuk, hogyan értették akkor e szavakat az első tanítványok.
Azt se tudjuk,észrevették-e az lzaiás jövendölésével való összefüggést, Tény

az. hogy az első apostoli. papi hivatás m e g h f v a s volt an
nak követésére. aki odaadja magát engesztelő áldoza
tul, mint lsten Sz o l g a j a ,

Jézus nyilvános működése során fokozatosan köz li jövetelének a cél
ját. Azért jött. hogy váltságul adja életét az emberekért, hogy megszaba
dítsa öket a bűn rabszolgaságából, és megnyerje öket lsten szolgálatára. Az
apostolok nehezen értették ezt meg. Ők Iézusban dicsőseges,
földies Messiást láttak, akinek hatalmából, dicsőségébőlök is részesedhet
nek. Amikor a Mester arra kezdte öket oktatni, hogy sokat kell majd szen
vednie és meg fogják ölni, Péter félrehívta és szemrehányást tett neki. Le
akarta öt erről a tervéről beszélni. Jézus hátrafordult, tanítványaira nézett,
és í~y korholta Péterrr ..Takarodj előlem Sátán! Emberi módon és nem Is
ten tervei stetint gondolkodol." - Jézus tanítványaira nézett, mí közben Pé
tert korholta és ezzel jelezte. hogy Péter a többiek gondolatát is képvisel
te (Mk 8,31-33).
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Jézus már háromszor jövendölte meg szenvedését, de a tanítványok

még mindig nem akarták megérteni. Zebedeus fiai azt kérik tőle, hogy osz
tozkodhassanak vele a dicsőségben. A Mester figyelmezteti öket. hogy nem
tudják mít kérnek. mit jelent az Ó követése. Jézus abban látja életének cél
ját. hogy ..szolgáljon és váltságul adja oda életét sokakért:
ahogy azt Iaziás Isten Szolgájáról megjövendölte. K lj vet Öi t Ő l i s e z t
k í v á n j a: ..aki utánam akar jönni tagadja meg magát, vegye föl keresztjét
és kövessen engem ," l1vlk 8, 34~38, 10.37)

Az utolsó vacsorán, amikor átváltoztatja a kenyeret és bort. azt mond
ja, hogy sokakért fogja a vérét ontani a bűnök bocsánatára és az új szövet>

ségért. Ez a két eszmény: az engesztelő áldozat és a s z ö v e t s é g
k ö z vet í t é s e Isten szolgájának fő feladata, lzaiás jövendölése szerínt,

Nagycsütörtökön tehát azt hirdette Jézus, amit másnap a kereszten
megvalósúott. Apostolait pedig arra rendelte, hogy ezt az áldozatot ők is
megújítsák...ÉrtÜk áldozom fel magam - mondotta főpapi imájában, - hogy
ök is szentek legyenek, áldozattá legyenek".

Az apostolok még ekkor sem értik igazán Jézus szerepé t és saját hi
vatásukat. Ezért hagyták el Őt, amikor letartóztatták. Nemcsak gyengeség
ből, hanem azért is, mert kiábrándultak Jézusból, mivel nem valósította meg
a Messras-kíraly eszményét (Lk 24,21). Más dolog egy hatalmas király kö
vetőjének lenni, rnint egy halálraítélt tanítványának. Péter is megtagadta
Mesterét, még nem fogta fel az Isten Szolgájának titkát.

Pünkösd után
Jé zus feltámadása és a Szentlélek eljövetele meghozta a világossá

got. Ekkor megértették Jézus titkát meg saját hivatásu
k a t. S z e n t Pé t e r hirdette először, hogy Jézus szenvedésében betelje
sült lzaiás jövendölése Isten Szolgájáról (Ap. Csel. 3, 13-26). Ó értette meg
elsőnek. hogy neki, mint Jézus követőjének szintén Isten szolgájává kell
lennie és utánoznía kell a Mester önfeláldozó szeretetét , Többé már nem
fél az ellenség fenyegeté sétől, bátran hirdeti Jézust és örül , hogy szenved
het Vele. Nagy nyomatékkal hirdeti azt is, hogy Jézus minden hívének ls

ten szolgájává kell lennie, Istennek tetsző áldozattá ..,Úgy éljetek, rnínt
lsten szolgái, hiszen erre kaptatok hivatást. mert Krisztus is szenvedett ér
tetek, példát hagyva nektek. hogy nyomdokaiba lépjetek" (l Pét , 2.5-25).

Az eddig elmondottakat Szent Pál szavaival foglalhat juk össze.
Mivel az első ember és nyomában minden ember egyenlő akart lenni Isten
nel. nem engedelmeskedett, megtagadta Isten szolgálatát, ezért :Jézus az
Isten Fia. szinte lemondort az Istennel való egyenlőségröl. fölvette a szel
ga alakját és engedelmes volt a kereszthalálig (V. Ö. Rom 5,12-21. Fil. 2,
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5-10). Jézus keresztáldozata megszabadított minket a bűntől, a bún szolga
ságából, hogy Isten szolgái legyünk (Róm. 6, 22).

Jellemzo, hogy az apostolok nem rlicsekszenek azzal, hogy
Jézus barátainak nevezte oket (Jn 15,15), hanem inkább úgy
m u t a t k o z n a k be híveiknek, m í n t Istennek és Jézusnak
szolgái (Róm 1.1 Fil.l.l Tit 1,1 Jak 1,1 2 Pét.l.l Jud 1,1 Apoc,
1.1). Ez is azt bizonyítja, hogy megértették: azáltal lesznek Jézus bará
tai, ha követik az emberré lett Isten Fiát az Isten szolgálatában.

Az Egyházban
Az Egyház a mai napig Isten szolgáinak nevezi a megkeresztelt hí

veket és különös cúnen Isten szolgája az, aki az egyházi rend szentségét
fölvette. A szentrníse, a szernségek Iiturgikus imái mind erre fígyelrneztet
nek bennünket. Isten szolgái vagyunk tehát a teremtés, a keresztség és az
egyházi rend révén. Hivatásunknak csak akkor felelünk meg, ha Isten leg
szentebb Szolgájat, Jézust követjük az önfeláldozásban, engesztelésül a
bűnökért és az isteni szövetség megnyetéséért.

Ezt a feladatunkat el s ő s o r b an a s zen trni se m é l t ó bem u
tatásával teljesítjük. "Ha igaz az, hogy a pap azért részesült az
egyházi rend szentségében, hogy az oltárnak szolgalion, és ezt a hivatalát
az eucharisztikus áldozattal töltse be: akkor éppúgy igaz az is. hogy az
eucharisztikus áldozat Isten szolgája részére egész életén át a személyes é
letszentség és önfeláldozó apostoli tevékenység kiindulépontja és forrása ma
rad" (XXIII. János: Sacerdotii nostri primordia).

"Kell, hogy ami az áldozati oltáron történik. azt a
papi lélek magára v o n a t k o z t a s s a , Amint Jézus Önmagát felál
dozta. úgy szolgája is áldozza fel magát Vele együtt. Amint Jézus engesz
telést nyújt az emberek bűnetérn úgy kell a papnak is a keresztény aszké
zis magaslati-útján önmaga és embertársai lelki megtisztulásához eljutnia"
(XII. Pius: Menti Nostrae).

Az áldoztatás liturgiája megísrnétli a jordánparti jelenetet, A pap
úgy mutatia be Jézust a híveknek. mint Isten bárányát. aki elveszi a világ
bűneit. Ezzel összefoglalja Jézus életének titkát: Isten szolgálatát. Ez a
hívok és a pap életének is a titka. hogy Isten bárányának erejével. szerete 
tével töltekezve Isten szolgái legyenek.

2. EMBEREK SZOLGÁJA

Jézus kíVánsága
Jézus nemcsak az Atyának adott engesztelést, dicsoséget, szolgála

tot. azzal, hogy feláldozta akaratát és életét. hanem a z embereket is szol
gálta. Megszabadított minket a bűntől, megszerezte Isten kegyelmét. Apos-
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tolait, amikor megbízta. hogy folytassák művét, nemcsak lsten szolgálatá
ra, akaratának teljesítésére biztatja, hanem az emberek szolgálatára is. Sőt
azt mondja, hogy azzal mutatjuk ki iránta szeretetünket, ha szolgáljuk em
bertarsaínkat, ha kell a legegyszerübb szolgálatokkal is ...Amit a legkisebb
testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek". És felsorolja az irgal
masság testi cselekedeteit. mínt a z emberek önzetlen szolgálatának jellem
ző példáit (Mt 25,31-46).

Ó maga példát adott erre, amikor megmosta tanítványai lábát. Az
elsőbbségért versengő apostoloknak pedig. ezt mondta: "Aki n ag y o b b a
kar lenni, legyen s z o l g á t o k , és aki első akar lenni legyen mín

denkí cselédje. Az Emberfia nem azén jött, hogy neki szolgáljanak, hanem,
hogy ó szolgáljon". Jaj annak a szolg anak, aki Ura távollétében rosszul bá
nik embertársaival. (Mk 10.43-45, Lk 12,45)

Az apostolok példája
Az apostolok Pünkösd után megértették Jézus tanítását és követték .

..Nem magunkat hirdetjük, hanem Jézus Krísztust, magunkat pedig, rnínt
Jézus kedvéért szolgátokat", olvassuk Szerit Pál levelében, "Bár míndenkí
tól független voltam. m í n d e n k i n e k szolgájává lettem. hogy mi
nél többet megnyerjek" (2 KorA, 5. 1 KOI.9,19).

A híveket is arra intik, hogy legyenek egymás szelgat. "Szeretettel
szelgaljatok egymásnak" - írta Szerit Pál a Galatáknak (5, 13). Olvassuk el
újra meg újra az apostolok buzdításait, hogy sorolják fel a kölcsönös szol
gálat gyakorlati példáit a társadalmi élet mínden területéri. Nem félnek
még a rabszolgákat sem arra serkenteni, hogy úgy szolgálják gazdalukat,
mí nt Krísz tust, Ez a kölcsönös szeretetszolgálat a köteles tiszteletben. en
gedelmességben és alárendeltségben is megnyílvanul. "Mindenkit becsülje
tek, a testvéri közösséget szeressétek. A császárt tiszteljétek... A császárt,
akinek tiszteletére Péter híveit buzdítja. Nérónak hívták.•• (1 Pét.2,13-17,
Kol. 3, 18, Ef.6.15).

Az Újszövetségnek az írói "szolgálat" (diaconía) szóval jelölik mínd

azokat a feladatokat. hivatalokat, amelyeket az Egyház tagjai végeznek:
az apostolok munkáját, egyes hívek feladatát, és minden keresztény köte
lességét, hogy testvérei szolgálatára legyen. Nem a szókíncs szegénysége
miatt van az, hogy ugyanazt a szőt használják három különböző értelem
ben. Ellenkezően, ezzel akarják aláhúzní, hogy szolgálat a hivatá
sa és kötelessége Jézus m í n d e n követőjének. Mível a Mes
ter a szolgalatot tette országában minden nagyság és elsőbbség mértéké vé ,

A keresztények emberszelgalata azonban nemcsak humanizmus. nem
földi szeretetre épül, nem emberi megfontolásokon alapszik. A századok
folyamán akadtak az emberi testvériségnek hirdetői a pogányok körében is,
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politikai, filozófiai meggondolások alapján. Idézhetnők az ókori és újkor í >

példákat. Korunk is hatalmas mozgalmukat, szervezetcket hozott létre az
emberiesség, testvériség nevében. Az cmberszolgálamak hősies példái is a
kadnak Keleten, Nyugaton egyaránt. De ez még nem a keresztény eszmény
kép. lvii nem az e m b e r é r t szolgáljuk a z c m b cr t , hanem
Istenért, sőt Istent s z o I g a Lí u k , s z e r c t j ü k emberrára-
i n k b a n. Csak Isten kegyelme teszi lenetővé, hogy így tudjuk szolgá lní az

embereket.
Erre figyelmeztet nunket Szcnt Péter: ..Szolgáljatok egymásnak az

zal a ké'gyelmi ajándékkal, amit kiki nyert ••• a z zal az erővel, amit Isten
juttat. hogy Jézus Krisztus által m indenbcn megdicsőüljön az Isten" (l Pét.

4.10-11).
Apostoli szolgálat

Bár mínden hívó. szolgálaua van hivatva az Eg}'házball. egyes luvek
ezen felül m egkülönböztetett ernbcr-szo lgé latr a is hivatást nyernek az egy
házi rend szentsége által. M iben k ü l ö n b ö z í k a papok szolgála
ta a többi h Iv ő é t ő í z

A papok emberszolgálata apostoli. ~lanapság, ha apostolkodásról be
szélünk. mindjárt azokra a munkákra gondolunk, amelyek által az embe
rek megnyerésén fáradozunk. Pedig az apostoli szolg álat jellemzője első

sorban az, hogy aki ezeket a feladatokat végzi, nem a saját nevében cse
lekszik, hanem kü ldctést kapott rá. Jézus megbízásából, Jézus
képviselőjeként, eszközeként szolgálja az embereket.
Bennünk, szegény bűnös emberekben, a mi papi tetteinkben Krisztus, az Is
ten adja magát az embereknek, általunk szolgálja őket.

Ezért mondta Jézus: "Amint engem küldött az Atya. úgy küldel ek
én is titeket••• Aki titeket befogad, engem fogad be, aki pedig engem be
fogad. azt fogadja be, aki küldött engem ••• Veletek vagyok mindennap a
világ végéig." Nem túlzás tehát azt állítani, hogy ez a nagy újsága az Új
szövctségnekr az Isten, Jézus valóban jelen van k ü l d ö t t c í >

b e n, a p o st o l a i b a n. Mí ké nt Jézus, az Atya küldötte, megjelenítette

köztünk az Atyát, hasonlóképp az Egyház megjeleníti köztünk Krisztust pap
jai szolgálata által. A szernségek valódiságát az adja meg, hogy Jézus Je
len van azokban, akik a szentségeket kiszolgáltatják az emberek javára. A
pap Jézus nevében, az ő személyében, az ö eszközeként imádkozik, kon
szekrál , osztja ki lsten áldását.

Jelen van bennünk, hogy megismertesse magát az emberekkel a mi
szavaink által, közölje kegyelmét, szeretetét amikor mi kíszolg ált atjuk a
szentségeket, Amikor az embereket szolgáljuk a J ó Pá s Z t o r k ö vet sé 
g é b e n j á r u n k , Ót képviseljük. Ót rn utatjuk meg a világnak. Annak a
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szerctetéről tamiskodunk, aki elhagyta az égi dicsőséget, hogy" keresse és
megmentse, ami elveszett". Ez jellemzi a papi apostoli ernberszolgalatot,

A Jó Pásztor Szívével
Mivel az isteni Pásztor követei, társai, eszközei vagyunk, az Ő

lelkületével kell szolgálatunkat teljesítenünk. Figyeljük meg jól Jézus sza
vaít, hogyan jellemezte a jó pásztort. "Megy az elveszett bárány
u t á n, keresi, amíg meg nem találja." - Tehát nem várja meg, amíg az
eltévedt bárány visszatér. Még azzal sem elégszik meg, hogy a visszatérő

elé siet, hanem utána megy, keresi, amíg meg nem találja. Ne felejtsük
el soha, bennünk, általunk keresi a Jó Pásztor az elveszett bárányokat, hogy
megmentse őket. Amikor a pásztor megtalálta az el veszett bárányt, vezeti
öt. Azaz előtte megy. "Nevükön szól itja juhait, és k i v e z e t i ő k <o t

M e g i n d u l e l ő t t Ü k és a juhok követik őt, rnert ismerik hangját." Nem
lehet tehát a nyájat vezetni, ha utánuk megy a pásztor. Erre célzott az ar
si szent plébános, amikor azt mondta: "Ha a pásztor szent, a nyáj buzgó,
ha a pap buzgó, a hívek csak lanyhák, ha a pásztor maga is lanyha, a nyáj
szé tszóródík és hűtlenné válik." Ha pedig valaki "nem törődik a juhokkal,

otthagyja őket és elfut, amikor látja, hogy jön a farkas, az nem pásztor,
hanem béres'tjn 10,11-13).

Ha nem akarunk méltatlanná lenni a Jó Pásztor nevéhez, az Ő Szí
vének szerétetével kell töltekeznünk, Igy leszünk "K r i s z t u s S z e r e t e -
t é n e k k é P v i s e l ő i" - szent Ambrus szavai szerínt, Akkor tudja szolgál
ni, szeretní és megmenteni általunk az embereket. Ezért imádkozott Assisi
Szent Ferenc: "Uram, add, hogya Te szereteted eszköze legyek". Loyolai
Szerit Ignác szenun "Kevesen értik meg, hogy milyen sokat tenne bennük
és általuk az Isten, ha egyészen atadnak magukat Neki, mint kezének esz
közei, az Ő igazgatására. kormányzására".

Az apostoli lelkipásztori ernberszolg álat pedig ezen múlík. Az a
postol nem lehet csupán tevékeny, vezetésre született ember, aki mínden
tehetséget, idejét az emberek szolgálatára szentel.i, Nem lehet csupán em
beri szeretettől, könyörülettől buzgó szív. Ha csak ez volna, mít sem hasz
nálna, mert - Szent Pál szerínt - még ha valaki egész vagyonát elosztja a
szegényeknek, s odaveti testét, hogy elégessék az emberek szolgálatára, ha
isteni s z e r e t e t e nincsen, semmi t se ér. Az apostoli szolgálat
az istenszeretetből fakad. Ezért rnondta Jézus Péternek: "Ha szeretsz en
gem, legeltesd bárányaimat". Az utolsó vacsorán is azért imádkozott. hogy
"a szeretet, mellyel az Atya Őt szeretí, rníbennünk legyen" (Jn 17,26).
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3. AZ EGYHÁZ SZOLGÁJA

Röviden meg kell még említenünk azt, hogy kettős hivatalunkatr Is
ten és az emberek szolgálatát, szereteté t, csak az Egyházban, csak az Egy

házzal. az Egyhá'l szolgájaként valósíthatjuk meg.
J é z u S t a n ít á s a s z e r ÍlH az Ő követőinek ol y szeros életközös 

séget kell alkotniok Vele és egymással, mint a szőlővesszők a szőlőtővel •

..Amint a szőíővessző nem tud gyümölcsöt hozni önmagától, ha nem marad
a szőlőtőn, úgy ú sem" (Jn 15,3). Azért imádkozott az apostolokért és hí

vekért , hogy "mindnyájan egyek legyenek".
Minden papnak magára kell alkalmaznia s z e n t P á l s z a va i t,

amelyekkel az apostol életének értelmét megfogalmazta: minden tette,
szenvedése ..Kr isztus testének a z Eg Yh á z n a k j a v á r a van. E n n e k
l e tt e m s z o l g á j a" (Kol. l, 24-25). Az apostol emberi testhez hasonlítja
az Egyházat. Amint az emberi test tagjai, küí önböző feladatuk ellenére is,
együttműködnek.ugyanúgy Krisztus testének tagjai is, bár különböző lelki a ~

dományokban részesülnek, teljes összhangban s z o l g á l j á k a t i t o k z a 

tos test j a v á t ...A Lélek ajándékait pedig ki-ki azért kapja, hogy hasz
náljon vele" (l Kor 12,4-31).

Szentelésünk napján erre figyelmeztet rninket a püspök: "Sit odor
vitae vestrae delectamentum Ecclesiae Christi: ut pracdícatíoneatque ex
emplo aedífícetís dornum , id est, familiam Dei". Azért imádkozott, hogy

az Isten népének vagyis az Egyháznak szolgálatára változtassuk át a kenye
ret és a bort Krisztus testévé és vérévé ,

Suhard bfb oros röv.iden így foglalja össze. miért elképzelhe-

t e t l e n K r i s z t U S P a P j a a z Eg Yh á z b ó l k i t a s z ír va. "Nem úgy
kell elgondolni a papot, rnint független lényt, akinek Krisztus közvetle>
nül adja megbízását, hogy Alter Christus-ként őt képviselje, és az Ő hatal

mát úgy gyakorolja, ahogy jónak látja. Nem, a pap már a keresztség által
az Egyház tagja lett, az egyházi rend szentségét is az Egyháztól kapta. Egy
ház nélkül tehát a pap szolgálata csak hamisítvány, utánzat. Mivel az Egy
ház folytatja Krisztus múvét a földön, Jézus és az Ő titokzatos teste az e
gyetlen közvetítő Isten és az emberek között, Ezért mondjuk, hogy az Egy
házon kívül nincs üdvösség". Nincs igazi papi szolgalat, nincs igazi Isten és
ember -szclg álat.

Az elmúlt két évszázad története megmutatta, hogyan vezetett az
Egyháztól való elszakadás az lsten tagadásához. Ugyanakkor az ember szol
gálata maradt az egyetlen eszrnényké p. Mi azt is láthatjuk, h o g y a n j II t

el az Egyháztól, Istentől elszakadt emberiség az ember
t a g a d á s á h o z, embertelen rendszerekhez. Ősrégi tapasztalat ez. Ha nem
Isten szolgálata irányítja rninden tettünket, akkor hamarosan a balvanyirna-
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dás és rabszolgaság az emberek osztályrésze. Mindegy. hogy mínek hívják
a bálványt: gyermekgyilkos Molochnak vagy kényszermunkákat kitaláló fá
raóknak vagy modem államnak. diktátornak vagy saját vágyainknak.

Mivel a szolgálat könnyen változik rabszolgasagga, nem szívesen
beszélünk róla. Eszünkbe juttatja ez a szó a tehetetlenül lázadó szolgat,vagy
a kényszerből, szerétet nélkül dolgozó cselédet. Szívesebben halljuk, ha
Isten fiainak, Jézus barátainak. az emberek testvéreinek neveznek bennün
ket. Pedig I s t e n fi a i n a k , J é z u s b a r á ta i n a k • a z e m b e r e k
testvéreinek ismertető jegye a szolgálat.

E néhány oldalon megpróbáltam bemutatni. hogy van egy ország. a
hol a szelgálatot szabadon választja az ember. szeretetből, Ez az ország az
Egyház. Isten országa, amelynek törvénye a szeretet, A szerétet gyakorlása
pedig szetgalatot jelent: lsten és az emberek szolgálatát. Az Egyháznak fe
je Jézus, lsten legszentebb szoígaja, és az emberek jó pásztora. Minket ar
ra hívott. hogy az Ó képviselői, eszközei legyünk az lsten éa az emberek
szolgalatában, Az Ó titokzatos testében, az Ó szerétetével eltelve teljesít
jük szolgálatunkat, mert tudjuk, hogy Nélküle. Egyházán kívül semmit sem
tehetünk lsten dicsőségére és az emberek megmentésére.

Ezért van szüksége a vilgának papokra. Olyan papokra, akik az ls
ten és az emberek szolgái az Egyházban.

Király István SJ

ElMÉlKEDÉS A SZENTSÉGLÁTOGATASRÓL

..Újjongás között felvonul az Isten, alleluja, harsonazen
gés között az Úr, alleluja I-

Ascensío liturgiája csupa fény, derű, öröm. Mint ahogya májusi ég
kékjét ezer szállal szövi át a napsugár, mínt ahogy a májusi rét zöldjét e
zer szfnnel színezik a Virágok. mínt ahogy a májusi erdő csöndjén ezer ma
dár ajka trillázik, úgy szakad föl a fény. a dal, az illat és újjongásamenny·
bemenetel ünnepén az Egyház szívéből. A győzelem öröme ez:

..Ne féljetek, én meggyőztem a vüagot t"
A remény öröme:

..Elmegyek és ismét hozzátok jövök, alleluja, és örven
dezni fog sztvetek, alleluja!"

Az apostolok öröme:
..Azok meg imádva őt. visszatérnek Jeruzsálembe nagy ö

römmel•.. -
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Az apostoloké. akik még nem ismerték a jövőt. és a Jelenések köny
vét... De rnüyen más érzéssel tekintünk mí a mennybe emelkedő KrisztuS
után l Hitünk megkopott, reményünk elfáradt. az öröm régen elpárolgott a
szívünkből a történelmi lét aunoszférikus nyomása alatt. A mennybemene
tel fájdalmas. melankolikus húrokat pendit meg a szívünkben.

Jöjj, Uram Jézus I -
kiáltjuk az Apokalipszis ajkával. Mauriac nem is tud megbarátkozni azzal
a gondolattal. hogy Jézus végleg elhagyta a földet. És Papíní, amikor végé
re ér Krísztus történetének. megrendúó zokogassak kiáltja a távozó Krisztus
után: Ritornatel ••• Rítornate l , •• Térj vissza mégegyszer az emberek közé.
akik szüntelenül meg akarnak ölni. .. Azóta millió Judás újra eladott egy
jobb stallumért. farizeusok Iégíóí és kaifások seregei gonosztevőnek (téltek.
a simára fésült. és borotvált Pilátus ezerszer odadobott a hóhéroknak és szám
talanszor fölhurcoltak a Golgotára és keresztre feszítettek rettegés kovácsol
ta és gyűlölet-edzette szegekkel. .. A föld nem egyéb. rnínt a nap jóvoltá
ból megvtlagúott pokol. .• Soha még nem éreztük ennyire a természetfölöt
ti üdvözítés égető szomjúság~t. mínt ebben a korban .•. Mi nem ünnepélyes
eljöveteledet kívánjuk az egek dicsőségében. nem a szfnevaltozas tündöklé
sér, sem az angyalok harsonáit, sem az utolsó eljövetel egész felséges szer
tartását. .. Mi csak Téged akarunk. a Te személyedet. a Te szegény át
szúrt és sebekkel borított testedet, szegény mesteremberre valló szegényes
köntösben, azokat a szemeket akarjuk Iátní , amelyek áthatolnak a kebel
falán és a szív húsán, és gyógyítanak, míkor haragosan belénkvágnak és
megvéreznek. míkor szelíden ránk simulnak..• Kétségbeesésünkben már
nincs egyebünk.. mínt a remény, hogy visszatérsz ..•

Ó ezek az érzések a rní érzéseink, ezek a rní szfvünkből kiszakadt
vallomások! Az utolsó évszázadok eszmei harcai elcsigázták idegeinket.
Fáradtak vagyunk, nagyon fáradtak. Az individualizmus és kollektivízrnus
végletet között hányódva irtózatosan magányosak lettünk. Amott az ember
önmagát imádta. emitt pedig saját műveinek imádásába süllyedt. A régi
stiliták tornyot épúettek, hogy közelebb legyenek az Istenhez. A nietzschei
ember is tornyot épített maga alá, de nem azért, hogy Istenhez legyen kö
zelebb. hanem, hogy távolabb legyen az embertől. MegszUnt ember lenni
és Isten mégsem lett belőle. Magányának tornyában megtébolyult. De a föld
re is hiába térünk vissza, ott sem találunk többé embert. Csak Harcost. Mun
kast, Katonát, Ideolégust, mindegyik szeme a célon. eszmén. föladaton.
A testek közelsége azonban még nem jelenti a lelkek közelségét, Az al
katrészekközelsége sohasem képes betölteni szívUnk igényeit. A Törvények,
Rendeletek, Parancsok, Célok, Feladatok. Tervek és Rácíók erdejében iszo
nyatos egyedUllét fogja el az embert. SzívUnk talm még sohasem vágy 6-
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dott annyira az ember után. aki semmi más, csak Ember! És aki bennünk
se keresi a Jelvényt, a Pártot, az Osztályt, az Eszmét, hanem csupán az
embert. A történelem mindennap új szenzációt hoz, a tudomány mínden
nap valami új fölfedezésre bukkan, az élet megszervezése lépten-nyomon
valami új megoldást talál. .• és a sok valamí közőt1: míndíg égetőbb szom
júságunk támad Valaki után .•. Valaki után, aki számára a sok valami .kö
zött mi se leszünk egy újabb valami, hanem valaki l

Vagy sikerül kielégítenünk ezt a vágyat, vagy meghal a szavünk.
Az akciók és reakciók földrengései. szirénák harsogása és tömegek felvonu
lása tényleg apokaliptikus méreteket öltött. Életünk eloldódott s a szfvünk
gazdátlanná lett a viharban. Elegünk van a harsonákból . Valóban nem a
tündöklö eljövetelt várjuk, nem az ítélet borzalmas nagyszerűségétés nem
a színeváltozás ujjongó örömét áhítozzuk, hanem a sebekkel borított Tes
tet, a lándzsával átdöfött Szívet szegényes köntösében... azokat a hallga
tó szemeket, amelyekbe beletükrözhetjük hányatott életünket ... a közel
séget szemjazzuk. Legtitkosabb vágyunk, - magunknak se mertük talán
még bevallani· hogy újra gazdája legyen a szívünknek. Val6ban soha még
ennyire nem volt szükségünk az örökmécs szelíd fényére s az adorati6kgyó
gyító csendjére. Eímélkedjünk tehát az Oltáriszentségről.

A kegyelet s z e n t s é g e
El lehet gondolni a földet virágpompa nélkül, s az erdőt gerlebúgás

nélkül. Ell.ehet az életet is képzelni költészet, rrnlvészet, szépség nélkül.
De akkor a föld nem lesz az, aminek lsten teremtette, s az élet se olyan, amí
lyennek lsten gondolta. Ember is van. akiből hiányzik a mély kedély, fi
nom, emelkedett érzés, nincsenek szárnyalásai és ünnepnapjaí , De az nem
az az ember, akit lsten saját képére és hasonlatosságára teremtett. És val
lás is lehet. ami csak áldozatot, leborulast és rettegést ismer, de az az Is
ten elöl rettegve bújkáló Ádám vallása, nem azé az Ádámé,

"aki Isten képére teremtetett igazságosságban és az igaz
ság szentségében. "
És "per absurdum" el lehet képzelni katolíkus lelket is, akiben csak

hit. szolgálat, belátás és akarás van, de nincs unctio, ritmus, dallam. Le
het papi lélek, amelyben csak racíök, motívumok, delíberatíok és propo
zítumok dolgoznak, de hiányzik az élet édessége. hiányzik a szív melege
és a lélek áradása. Isten ura, célja, parancsolőja, de nem atyja, Eltölti
lelkét a religio, de hiányzik a pietás.

Ó, a nagy dolgok sokszor kicsinyességeken rnülnak, Lehet egy pom
pásan megszerkesztett gépezet a maga egészében és részleteiben is egya
ránt tökéletes.de ha az olajozás hiányzik, hamarosan vége lesz. Shakespeare
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Coriolanusár6l nunden dícséretet elmondtak. Valóban talpig férfi. Eszmé
nyi ember. Ekkor valaki halkan megjegyzi: csupán egy csepp olaj hiány'
zik belőle. Kemény. gyöngédség nélkül. acél, rugalmasság nélkül. Csiko
rog. Most még csak csikorog. hamarosan elpattaní k,

Ó lelkem. mondd rniért nem találsz örömet vallásos életedben ?Mi
ért úrrtat. fáraszt. idegesít az imádság? Míért menekülsz mind.intalan a
világba vígasztalásért, míkor úgy is tudod. hogy üresen és kedvetlenü! térsz
majd megint vissza önmagadbaj Miért nincs semmi lendület papi életed
ben? Mert elpárolgott a pietás belőled! Az unctio olaja hiányzik I

Mi hát a kegyelet? szent Tamás szerínt a vallásosság erénye Isten
ben a teremtőt és urat tekinteni. Ah. ez kevés szfvünknek, nagyon kevés.
A Teremtő előtt meghajol az ész. az Úr előtt leborul az akarat, de a szív
vár valakire. a szív gazdátlan marad .

..Mit álltok itt tétlenül?"
Istenem. rnennyí szív vár valakire, ahol elszegődiék. Ekkor jó a

pietás és elvezet ahhoz az Istenhez, aki az Atyánk. Lelkünk eltelik finom
érzékkel. a szívünk szetető és figyelmes készséggel. A valakihez tartozás
belső boldogsága fűt. Isten az Atyám és a személyes kapcsolat intim édes
sége sugárzik belőlem. A kenet illata árad szét életemben. lsten és én ott
hon vagyunk egymásnál. Igen, a vígasztalások hiányozhatnak. hosszú szá
razság kínozhatja a lelkem, de áhítat nélkül nem lehet élni.

A szív csak akkor él, ha gazdája van. s ha él. akkor árad is. Aki
nek Isten valóban atyja. annak az ember édes testvére ... A pietás nemcsak
a fiúság. hanem a testvériség lelke is. Akinek szívét a pietás dobogtatja , az
mindenkinek mindene lesz. Örülni tud az örvendezőkkel. sírni a szomor
kodókkal , Világosság sugárzik belole és készség. Az ilyen lélek túljutott
saját határain. (ll-II. 8.121, al. ad 2 ct 3.) A gazdátlan szív ezzel szemben
megkeményedik és üresség ásít belőle. Talán a legnagyobb csapás az em
ber életében a keményszívűség.

Akkor már nem bánt a bűn és nem fáj a mások fájdalma. Ha egy
szer Isten nem atyja szivemnek, janicsár lélek lesz belőlem. És hol csör
gedez a kegyelem forrása? Ah. dehogy csörgedez! Ömlik. árad, záporoz!
Az öröklámpa fénykörében. a szentséghaz hallgató csendjében.

a) Mennyi poézis. mennyí finom szépség ünnepel az oltár körül!
Mennyi szende szépséggel simulnak a fehér orgonák az aranyos gyertyatar
tók közé! A szerétet micsoda bíbora. illatos, mámoros elragadtatása izzik
a rózsák kelyhében! S a délceg liliomok édes, fényes, könnyes áhitata!
Hát nem érzed-e.amínt mozdul benned a lélek i Fehér terítők tündöklő tísz 
tasága s az oltárterítő aranyos felirata: ..Üdvözlégy Oltáriszentség!"S hogy
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hangolja. sűnogatja szíved húrjait! Igaz. mindez poézis. De még valami
más is.

b) Az édes és szűz Egyház szeretete., finomsága, csókja. Minden
virágot a szerétet szedett csokorba. És mennyí áhítat van belehintve egy
egy antipendium aranyába, és mennyí kegyelet! Ki nem érezné Mária
Magdolna keneteinek édes illatát? És ki ne küzdene könnyeivel. ha meg~

pillantja a nagycsütörtöki oltárt és rajta a jegyes szerétetének virágerdejét.
Búcsúzásba ájuló szeretetének virágkönnyeit ...Amit egynek tesztek a leg
kisebbek közül, •• " Hát van kisebb. igénytelenebb és kiszolgáltatottabb a
fehér SzentöstyánáD szeretetemre, kegyeletemre, áhítatomra van bízva.
A mennyei Atya Egyetlenjét, a Szűzanya Szemefényét, az Egyház legna
gyobb kincsét 'bízta rám. Ha a papnak pókhálós a szentélye, piszkos. elha
nyagolt az oltára. nem ember az. nem, nem l

c) Tovább hatolek a titok mélyébe, A pietás a testvériség lelke is.
És ha Jézus a testvérem, akkor az Atyja az én Atyám is •

..Vettétek a gyermekkéfogadás lelkét. amelyben azt .kiált
juk: Abba I (Atya I)"

Kitől kaptad a finomság lelkét? Jézustól. És honnét árad állandóan?
Az Oltáriszentségból. Ha definiálni akarom a legszentebb Szív életét a
szentségház csendjében, e két szőval kifejezhetern. az Atya tisztelete.

A szentmísében á l d o z a t, a szentáldozásban t á P l á l é k , a szerit
ségházban á h í t a t .

..Meghallgattatott az ö hódolatáért. "
Minden közbenjárásának és engesztelésének alapja az a mély tísz.

telet és gyermeki hódolat. amely eltölti lelkét Atyjával szemben. Jézust a
nagytanács angyalának mondjuk , Míért ne mondhatnank az áhítat angya
lának is?

Igen. igen. itt olvad meg szívem keménysége. itt oldódik meg nyel
vem némasága. itt gyógyul akaratom bénasaga. Itt a könnyek adcmányá
nak forrása. itt az édes í llatú.szent kenet, mely megtölti lelkem ürességet.
Ó lelki gyermekség áldott iskolája. itt maradnak mindig kékszeműeka vá
gy aim I ..Bemegyek az Isten oltárához, az Istenhez. ki ifjú örömmel tölt
el engem."

Az egyesülés jele
Szent Ágoston ugyan más értelemben használja e szavakat, de bi

zonyára nem tí ltakoznék e magyarázat ellen sem. Azon a könnyektól har
matos tavaszi estén, mikor Jézus búcsúzó szavai hullottak bele az éjszaka
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bársonyába, mennyei Atyja iránti hódolata és tanítványait ölelő szeretete
újra megtestesült. S ez a második megtestesülés. ha szabad e szót használ
ni, az Oltáriszentség. Akkor is tavasz volt, mikor a Szűzanya suttogta opá
los könnyeivel küzdve: Ime az Úr szolgáló leánya .. , s abban a pillanat
ban lsten és ember egyesült a szerit szíve alatt. Most is tavasz, titokkal túl
csordult tavasz volt. mikor Jézus suttogta könnyeivel küszködve: "Mert ez
az én testem ..... S ebben a pillanatban lsten és ember lángoló szerelrne e
gyesült a szent színek alatt.

De mikor a szent színekbe zárta s a fehér fátyol mögé rejtette, ott
az utolsó vacsorán tüzes, balzsamos, kenetes Szívét kitárta és titkát meg
mutatta. Az Oltáriszentség ennek a nagy szerelemnek ostensoríuma. Szín
te látjuk a píetast, amint unitás lesz belőle. "Atyám!... én téged megdi
csőítetteleka földön, a munkát elvégeztem, amitreám bíztál. .. Megís

mertettem nevedet az emberekkel, akiket a Világból nekem adtál. •. Tieid
voltak és nekem adtad őket .•• és az enyéírnek mind a tieid és a tieid az e
nyémek.•• amint Te Atyám énbennem és én tebenned, úgy ők is egyek le
gyenek bennünk... Atyám! akiket nekem adtál, akarom, hogy ahol én va
gyok, ők is velem legyenek..... (Jn. 17. )

Igen, Atyám - mondja Üdvözítőnk. - Te mindig ott vagy, ahol
én vagyok s azt akarom, hogy ők is ott legyenek.ahol én vagyok. Ezért a
laprtom e nagy Szentséget. Te ővelük és ők teveled bennem találkoznak.
Az egység jele.

Ki nem döbbent volna meg, míkor először e szavakat olvasta: A
tyám. akarom!

Eddig mindig azt hallottuk isteni Mesterünk ajkáról, hogy eledele a
mennyei Atya akarata, azért szállt alá az égből, hogy annak akaratát cse
lekedje, aki őt küldötte, nem keresi a maga akaratát, hanem atyjáét. Most
pedig a szetetet szerit tüzében égve kiáltja: Atyám, akarom!

Nem óhajtorn, nem kérem, nem könyörgöm érte, hanem: Atyám,
akarom!

Mi hát a te egyetlen akaratod, te mindhalálig engedelmes SzívtAz,
hogy ahol te vagy, ott legyünk rní is. És hol vagy Jézusom z Az Oltáriszent
ségben. "Atyám, akiket nekem adtál. akarom, hogy ahol én vagyok, ott
legyenek ök is l" És a megtestesülés titkának utolsó láncszeme: az istenség
és örökkévalóság Jézus Szívében és az Oltáriszentségben a tér és idő foglya
lett.

Miértt Miértt Hogy vonatkozási pont lehessen a porszemek számá
ra. Először ember lett, aztán az utolsó vacsorán térden csúszott apostolai e
lőtt s végül, míkor az Oltáriszentséget alapította, így térden csúszva egé 
szen a szakadék szélére csúszott. az isteni végtelenség eljött utánunk oda,
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ahol a mi létiink a nemlét mélysége fölött lebeg. Az ige ígenlést, a táplá
lék éhes ajkat akar, a jelenlétnek pedig jelenlét a vonatkozási ellenpontja .
Földre jöttél Uram. hogy ahol Te vagy. mi is ott lehessünk Veled.

Az egység jele! Ó Uram, Te egykor megfeddtél mínket, mivel foly
ton jeleket kívántunk tőled. De hiszen tudod, hogy mi szegény érzéki lé
nyek a jelek rendjében élünk. Érzéki valók vezetnek az érzékfölöttiek felé
s a láthatatlant látható jelzések közvetúík, Hiszen azért öltöttél Te is tes
tet s azért maradtál közöttünk szentségí jelek alatt. Hát az angyal nem ezt
hirdette már a pásztoroknak t Ez lesz számotokra a jel. gyermeket találtok
jászolba fektetve és pólyába takarva. S az agg Simeon vajon nem ezt jöven
dölte Rólad, hogy jel leszel t Bocsáss meg Uram, jelek kellenek nekem. jel
zések, szimptomák. Sokszor biztosat szeretnék tudni: hogy vagyok az Is
tennelj Milyen közel vagyok Hozzá, vagy milyen távol vagyok Tőlet

Nos,ez lesz számomra a biztos jel: oltárszekrénybe fektetve; fehér
ostyába takarva vár engem az Isten. Amennyire szerétern a szentségí Jézust,
annyira szerétern az Istent. amennyire szerétern közelségét, annyira vagyok
közel Istenhez. Valóban a szentségi Jézus jel számunkra. Arról panaszko
dom, hogya kisértés nagy és kevés az erőm. Nem vagyok képes hősies erő

feszítésekre. Hát arra se vagyok képes, hogy átsétáljak a tőlem húsz lépésre
valósággal jelenlevő Jézushoz t De mikor olyan unott és üres a lelkem, sem
mi mondanivalóm nincs a számára! Hát akkor ne mondjak semmit, csak le
gyek jelen az Ó jelenlétében, hallgassak az Ó hallgatásában. Ha már ezt
a néhány lépést sem teszem meg, akkor ez a jel - nagyon szomorú jel
annak a jele, hogy nem kell nekem az Isten.

A s z e r e t e t köteléke
Éppen ezért maradt közöttünk édes Üdvözítőnk, hogy ide eljussunk.

Mert a hit szerétetből él, a szeretet pedig közelségből. Hogy ajkammal é
tínthessern , vagy hogy legalább a szemern függeszthessem rá. Szívemnek
egy ajtó kell egy finoma n libbenő fátyollal, hogy mögötte érezzem, sejt
sem a valóságot. Ember vagyok és nem angyal. Izlelni, ölelni, csókolni a
karom azt, akit szívem szeret. Letérdeini előtte és nézni. .• nézni könnyes
szemekkel és pihenő kebellel. •. Suttogni előtte édes, szenvedélyes titkos
igéket.•• Szerelrnet vallani és a szfvet ostromolni. Hódolni és hódítani. Vi
rágat vinni és mécset gyújtani előtte..• lehozni a csillagokat érte. Aztán
zengjen. zúgjon az orgonán minden pedál. manual, regiszter, dalolni vá
gyom, újjongani és zokogni s végül elcsuklani egy halk pianisszimóban !

Szeress .•• Szeress!
Ember vagyok és nem angyal! Minden emberi szív így érez és így

beszél, ha szeret, Hát csak az isteni szerétet nem ittasulhat meg a szere-
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tet borától! Az Apostol sem volt angyal, hanem ember s azért kiáltotta: ..mu
tasd meg nekünk az Atyát és ez elég I" Mert szeretjük, látni akarjuk, néz-
ni Őt, közelségét érezni...Fülöp, aki engem lát, látta az Atyát l" És Té
ged, ó édes Jézusom, hol láthatunk1 Közelségedet. szerető szíved lüktető

melegét hol érezhetjük? Itt a szerétet Szentségében! Joggal rnondhatjuk
erre is az apostol szavait: Hogyan szerethetí valaki az Istent, akit nem lát.
ha nem szeretí az Oltáriszentséget, amelyet lát1

Ó, a nagy szerétet nagy misztérium I Mennyire kell védeni és gon
dozni l Milyen kiszámíthatatlan és bizonytalan! Milyen hamar kíhíll és mr
lyen szenvedélyes! Sokszor azt sem tudjuk bíztosarr, szerétjük e azokat. a
kik a közelünkben élnek. Hát akit nem Utunk, aki távol van tőlünk. Ó
Istenem, az egész világirodalom telve van az emberi szív tragikus hűtlen

ségével ! Mert általában a szeretet előbb hal meg. rnínt az élet. Már pedig
lsten maga a szeretet s csak az marad Istenben, aki szerétetben marad. I
gen, ez a rní nagy kérdésünk: hogyan lehet az lsten szeréterét megőrizni a
szívünkben1

Mi élteti az emberi vonzalmak tüzét? Apró fígyelmességek. Mert
ezek nem csupán jelei. hanem fönntartói is a meglevő szerétetnek. Amíg
keressük és kítalaliuk, mí okoz örömet Szfvének, amíg szerétünk Hozzá
rnenní , nála lenni és vele beszélgetní , addig él, növekszik és mélyül a
vonzalom. Talán a természetfölötti szerétet más törvényeknek hődolj

Ránézek a keresztre:
..Szeretett engem és átadta magát énem ,

Ránézek az Oltáriszentségre és suttogom:
..Szeretett engem és átadta magát nekern l"

Mennyire szerétett l Fönntartás nélkül adta magát nekem. Az én templo
momban elsősorban hozzám jön. az én oltáromon engem vár mindenki e
lőtt, Igazán az Oltáriszentségben érzem, hogy az lsten szeretete nem el
vont, hanem reám vonatkozó személyes szeretet, S ez a szerétet mágnesa
szívemnek•

..Krísztus szeretete sürget engem!"
Vonz. húz. hívogat. Kívánkozom hozzá és szívesen vagyok nála. Díszí
tem oltárát és csókolom köntöse szegélyét. Vajon el lehet képzelni, hogy
Jézus meleg Szívének mindegy. megyek-e hozzá. vagy sem. szere
tek-e nála lenni. vagy nem? Nemcsak Neki, de nekem se mindegy. A szív
kíüresedésének, a lélek megkeményedésének. a kegyelem elapadásának
legbiztosabb útja, ha elhidegülök az Oltáriszentség iránt.

Úgy látogass meg mínket, míként mi tisztelünk Téged!

P.F.
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PAPJ ARCfL

EGY PAPTANÁR A •RÉGI JÓ VllÁ6~AN"

Hatvan évvel ezelőtt Rosty Kálmán neve közismert volt az or
szágban. Ma már azok sem tudják. ki volt. akik ezé p fordításait éneklik a
Hozsannából: ..A fényes Isten -arcot" . ..á dicsőséges ..... A reá való vissza
emlékezés nem lesz haszon nélkül: példáj ából tettekben nyíl vánulé haza
szeretetet, magyaros Mária-tiszteletet, a lelkek gondozásában apostoli buz
góságot tanulhatunk.

Rosty a Gömör megyei Rozsnyó szülötte volt; előkelő protestáns csa
ládból származott. 1832. júl. l-én látta meg először a napvílagot, Szülei ön
tudatos protestánsok voltak és nem tudták neki megbocsajtaní , hogy nemcsak
katclíkus, hanem jezsuita is lett.

Az alacsony termetű, heves vérrnérsékletű fiú a helybeli gimnáziu

mot látogatta. Már rnint diák, szívesen verselgetett. Nevelője, Greguss
Ágoston, és any ja szívesen támogatták a ..múzsafí" szárnypróbálgatásait. Ha
egyik-másik verse különösen jól sikerült. míndannyíszor egy-egy máriás-tal

lér volt a jutalom.
1848 l e l k e s e d é s e az akkor 16 éves diákot is magával ragadta.

Megyéje tűzércsapataba lépett. és ebben rnínt tűzmesrer kiJzdött a magyar
szabadságért. A balsikerű budaméri csata után csapata feloszlott. Rosty visz
szatért könyveihez. De nem sokáig ülhetett mellettük. Amikor 1849-ben a
keleti veszedelem rázúdult hazánkra, két katol ikus paptanárával együtt a
honvéd csapatokhoz sietett és a debrőí csatában harcolt az oroszok ellen.
Egyik paptanára a csatatéren esett el ; Rosty sokáig gyászolta.

A szabadságharc tragikus bukása után Eperjesen. majd később Buda
pesten jogot tanult. Hamarosan iJgyvédbojtár lett. Erre az időre esnek ko
molyabb kísérletei a szépírodalorn terén. Egyik novellája: A vörös barátok.
nyomtatásban i-s megjelent. Ebben éles támadást intézett a katolikus Egy
ház intézményei ellen. Kiváló snlusa míatt mégis díjat nyert. Több francia
regényt fordított magyarra. Első sikerei a szépirodalom rendszeres művelé

sére serkentették. Nagy tervei teljesedésbe is mentek, de egészen másként,
rní nt ahogy ő gondolta.

A család jó ismerőse, egy egri kanonok, rábírta a protestáns fiatal
embert, hogya kat. Egyház' tanítását és történeimét tanulmányozza. A hí
res Ravigrian hitvédő művei is kezébe jutottak. Előítéletei lassan szertefosz.-
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lottak. Iárogatní kezdett katolíkus istentiszteletekre és egy szép napon vi
lágosan meglátta hivatását: katclí kussá és jezsuitává kell lenned. Hivatásá
ban megerősítette találkozása a rend egyik Iegkíválébb tagjával. későbbi

generálissal, P. Beckx-szel , aki éppen akkor tárgyalt a prrmassal a jezsuiták
Magyarországra val6 vísszatelepúéséről,

1852.dec.24-én boldogan készült a hitvallás letételére, amikor vá
ratlanul édesanyja lép be a szebajába két rokona kíséretében. Megkezdődött

a kemény harc a szív és a kegyelem közt, Úgy látszik anyja még azt a kije
lentést is tette, ha katolikus lesz. nem lesz tovább az ő fia. És győzött a
kegyelem, győzött az ifjú Rosty kemény állhatatossága. De a hitvallást a
közbejött látogatás míatt egy nappal el kellett ha lasztania: szerit István vér
tanú napján tette azt le a prímás kezébe. Mivel a jezsuiták újoncháza még
nem nY11t meg, a prímás egyelőre felvette őt az esztergomi szemináríumba ,

1853. aug. 10. volt az az emlékezetes nap. amikor a rend visszaállí
tása után az első magyar átlépte a nagyszombati újoncház küszöbét, Re
rnekbefaragott, cíceröí ékesszólású beszéddel akarta a rektort köszönteni.
Még be sem fejezte az első körrnondatot, az osztrák származásu rektor fél
beszakúotta: ,J61 van. fiam! Ezt majd felmondja máskor, de rnost menjünk
az ebédlőbe, mert a hosszú uton bizonyára megéhezett ... Rostyra nem éppen
buzdítólag hatott a hideg zuhany. Vacsora után így sz6lt krsérőjéhez: Azt
hittem, a jezsuitak jobban megbecsütik a latin ékesszólást. Kisérője azzal
v{gasztalta: lesz még elég alkalma kítünretníe magát a sz6noklásban. 10

nap múlva Szent István király ünnepén. vette fel Rosty a rend ruháját.
Egy évi bölcseleti tanulmány után elöljár6i Kalksburgba küldték ne

velőnek. Itt írta a Szent István király cc drámát, amelyet később. l8BO-ban
ugyanott elo is adtak. Sőt később Apponyi gr. bőkezűségéből ki is nyom

tatrak. Nagy esemény volt Rosty életében. hogy l859-ben jelen lehetett
Pozsonyban Pázmány slÍjának felny ításánál , Víber püspök levette Pázmány

fejéről az egyszerű jezsuita bízétumot és azt Rosty fejére tette ezekkel a
szavakkal: Úgy hirdesd majd te is Isten igéjét, mint ahogyan ö hirdette!

l862-ben Szcitovszky pr ím ás pappá szeritelte Esztergomban. Bár ma
ga a prúnás hívta meg szüleit fiuk első szentmiséjére, nem jöttek el. 1865
ben Kalocsára került a rend intézetébe, ahol mínt tanár, nevelő és lelki
pásztor rnűködött egészen haláláig. A rend generálisa külön levélben kérte

meg. hogy tegye le az állami tanári vizsgát: ..pro tua erga Matrem Socie
tatern carítate et generositate Hungarica". Rosty nem állhatott ellen a ké
résnek: 43 éves korában letette az osztrák-magyar rendtartományból első

gyanánt a tanári Vizsgát. Az iskolában főleg magyar irodalmat és történel
met tanított.

P.Rosty fő jellemvonása az apostoli buzgóság a lelkekért.
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Mennyire szép vonás már az is. hogy 20 éven át mindig ö készítette elő a
kis tanulókat az első gyónásra és áldozásra! Fáradhatatlan gyóntató volt,
mindig sokan keresték fel gyöntatöszékét, Ezenlúvül mínt kiváló hitszónok
működött, Szünídőkben az volt az üdülése, hogy járta az országot: szentbe
azédéket tartott, lelkigyakorlatokat vezetett vagy más lelkipásztori munkát
végzett. Emellett míndíg akadt ideje irodalmi működésre is. Ha nappal nem.
hát éjjel. Mert Rosty atya keveset aludt. Mikor a ház lakói már szundlkál

tak, nagy dirrel-durral ajtót-ablakot nyitott és ment a kápolnába imádkoz
ní. Hajnalban 2-3 óra körül már ébren volt; ismét ajtót-ablakot nyitott.
azután végezte imáit. munkáít,

Igen termékeny írónak bizonyult. Szent Alajos élete c.
műve akkor az ifjúság kedves olvasmánya volt. Megína a Magyar Szentek
legendáját, ezt a müvét a pesti egyetem díjjal tüntette ki. A ..Magyaror
szági Mária-kegyhelyek története" is az ő tollát dícséri. Igen sok teológiai,
aszkétikai, történelmi és irodalmi értekezést írt, továbbá 20 iskolai drámát,
amelyek rnínd az ő rendezésében kerültek előadásra. Több mínt ezer költe
ménye jelent meg a különböző lapok hasábjain. A kalocsai kollégium 2 kö
tetben adta ki szép Mária -verseíz ..Magyarok Nagyasszonya"címen. Költe
ményeit persze nem a jelen ízlés szerínt kell megítélni. Akkor szerétték és
az iskolákban sokat szavalták a Rosty-költeményeket. Az 1889-ben Leip
zigben megjelent ..Geschichte der Weltliteratur••• " Rostyt a magyar vallá
sos költészet legkiválóbb képviselői közé sorozza.

1903-ban, névünnepén. színte az egész ország ünnepelte az 50 éve
működő szerzetest és 40 éve dolgozó tanárt. Az ünnepre 162 sürgöny és 236
üdvözlő levél érkezett. Tisztelői egy bankban Rosty-alapítványt tettek le,
amelynek kamatait azok a kalocsai diákok kapták, akik a magyar nyelv á
polásában kitűntek.

A nagy Mária-tisztelő 73 éves P. Rosty az Immaculata jubileumára
még maga rendezte meg és adatta elő drámáját: Magyarország felszaba
dulása a török iga alól. Az új évben. 1905-ben. az a megtiszteltetés érte,
hogya tartományfőnökmagával vitte Rómába a kassai vértanúk boldoggá
avatására. Ez volt január közepéri. Hazatérve a legjobb egészségben foly
tatta tanári és egyéb teendőit. Febr. 6-án azonban hirtelen magas láz lep
te meg és az akkor igen veszedelmes orbánc hamarosan a sír szélére vitte.
Mély áhítattal vette fel a betegek szentségét, Nemsokára. 1905 febr. 16-án,
Isten és a Nagyasszony lelkes harcosa nyugodtan jobb létre szandetült. A
jelenlévő elöljárók kijelentése szerínt halála ..rendkívül épületes" volt.

B.
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ÖNKÉPZÉS

A SZENTíRAS TELJESEBB MEQ~RT~S~HEZ

Sírner György. S.J.
Fordham University
New York. U. S. A.

Ki hitte volna,hogy még az öreg szentrrasban találkozunk új felfe.
dezésekkelt Hála a Biblia tudományos kutatasának. a szentírástudomány töb
bet haladt az utolsó félszázad alan. mint az elmúlt századok alan egybe
véve. Ezt a fiatalos és tudományos felkészültségűkutatast a hivatalos Egy
ház nemcsak eltűri, de erősen sürgeti. Erről meggyőződhet, aki elolvassa
XII. Pius "Divino Afflante Spiritu" kezdem encíklíkalat.

Megjelenése óta (1943) a szentírástudomány minden civili
zált keresztény országban ú j e r ő r e k a p o t t. Az Egyesült Államok és
Kanada tudósai világviszonylatban is az első közört haladnak ezen a téren.
A ..Catholic Biblica! Association of America" adja ki az elsőrangú "Catho
lic Bíbltcal Quarterly" szaklapot. Ugyancsak ez a tudományos társaság köz
li részletekben a Szentitás modern angol fordítását. amelyet az eredeti szö>
vegek alapján készítenek. Újabban pedig két említésre méltő vállalkozásban
működnek közre a Biblikus Társaság tagjai. akik közül csak néhány nevet
említünk meg: David M. Stanley, SJ. Carroll Stuhlmueller, C. P.• Redértek
A. F. MacKenzie. SJ. William G. Heídt, OSB., Ignatius Hunt, OSB.• Bruce
Vawter, C. P. és mások.

Az egyik újkeletű vállalkozás célja az Ó-Szövetség teljes szövegé.
nek és korszerű magyarázatának kiadása. A 90-100 oldalas füzeteket a Pau
lista Atyák adják ki 75 centes árban. - rt máSik ilyen kezdeményezés pedig
a Collegeville-i bencés apátság kiadásában közli az Új Szövetség fordítá
sát és modern magyarázatát. A közel 100 oldalas füzetek ára példányonkint
30 cent csupán.

A Magyar Papi Egység olvasőínak be szerétnénk mutatní e sokatigé 
ró irányzat szellemét. Az Egyesült Államok jobb főiskoláin és egyetemein
az egyházi és civil haltgatök hasonló felkészültségű és szellemű szentirás
magyarazatot kapnak. Reméljük. hogy rövidesen nemcsak a papság. de a
hívek széles rétege is jobban és teljesebben megérti az lsten tízenetét. a
szentúast,
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Izlelúőül a Catholic Biblical Association füzetsorozataban megje
lent ..Ionas and the whale" című tanulmányt ismertetjük.

JÓNÁS 'tS A CETHAL
Szinte míndenkí tudja, hogy Jónást elnyelte a cethal. Ez azonban

nehézséget támasztott nemcsak az elnyelt Jónás számára, de az elbeszélés
olvasói részére is. Látszólag sokkal többet törődtek a cethallal, mint Jónással.

Pedig a cethallal kapcsolatban csak egy probléma akad: az irány,a
merre úszott. A másik probléma ez a morcos próféta, aki az Úrral vitába
szállt, és aki szemére hányta, hogy jót tett. Aztán különös Nini ve pogány
lakosságának rnegtérése, amint egy idegen bejelentette nekik, hogy el fog
nak pusztulni.

De maradjunk J6nás könyvénél. Pár perc alatt mindenki elolvashatja.
Ez a körülbelül 2-3 oldalas ó-szövetségi szöveg tartalmazza talán minden
idők egyik legismertebb elbeszélését.

Az elbeszélés Krisztus előtt a VIII. században játszódik le. Megérté
séhez ismernünk kell az akkori történelmet. Abban a korban két folyó-me
dencel civilizáci6 küzdött egymással a vezető szerepért: a Nilus mentí és a
Tigris-Eufrátesz környékbeli. A Nilus völgyében a piramis építők elkorcso
sult utódai a múlt dicsőségében sütkéreztek. de semmit sem tettek saját ko
ruk bajainak orvoslására. A Tigris-Eufrátesz völgyében pedig a világtörté
nelem egyik legbüszkébb népe, a szirek laktak. A tőlük hátramaradt romo
kon még ma is látni őket, amint keményen, mereven és tervszerűen mene 
telnek a győzelem felé.

A két nép között hatalmas sivatag terült el, Csak egy aránylag kes
keny földszalag kötötte össze a két cívtltzactöt: Palesztina. Ott akkor ara
rnía k, kánaánbeliek, föníciatak és főleg izraeliták laktak. A VIII. század
ban ez utóbbiak voltak Palesztina legerősebb népcsoportja. Királyuk, II.Je
roboám a világi hatalom és jólét szempontjából még Salamont is felülmúlta.

A Biblia viszont nincs valami jő véleménnyel ILJeroboámr6L A né
hány rövid mondat, amivel elintézi, kiemeli, hogy Izraelt sok súlyos bűnbe

vitte. A "hivatalos" prófétakat a kormány lefizette, s így azt mondták, amit
a korrupt vezetőség akart. Az Úr viszont küldött két húséges prófétát, Ámoszt
és Ozeást, akik bűnbánatot és megjérést sürgették, de nem sok eredménnyel.

Jónás is próféta volt. Nem a kormányt, hanem az Urat akarta szel
gálni. Ámosz és Ozeástől eltérőerr J6násnak könnyű sikere akadt, mert a nem
zeti aspiráci6knak adott kifejezést (Kir. IV, 14, 25).

Egy szép napon aztán végetért a könnyű élet. Az Úr sz6lt Jónáshoz:
"Kelj fel és menj a nagy városba, Ninivébe és hirdesd: gonoszságod feljutott

hozzám. ft (Jónás I, l-2).
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Jónás, a nagy hazafi, parancsot kapott, hogy nemzete legádázabb
ellenségének fővárosában prédikáljon. Az eddig könnyúsikerú próféta rnost
reménytelen küldetés előtt állt.

Az Úr parancsának vétele után Jónás azonnal a kikötővárosba.Jop

péba sietett, és az első Tharsis-felé rnenő hajőra jegyet vett magának. 
Tharsis, sokak szerínt, Spanyolországban VOlt, - Ninive pedig Mezopotá
mí ában, Jónás tehát pontosan az ellenkező irányba igyekezett. Helyeseb-:
ben Jónás az Úr elől akart menekülni! Elege volt az isteni pr6fétálásbóI.
Most olyan messzire el akart szökní, hogy még maga az Úr se találja meg.
(r, 3).

Csakhogy ez nem volt ám olyan egyszerű. Valahol a tengeren az Úr
már várt Iőnasra, méghozzá egy hatalmas tengeri viharral. A hullámok rnín
dig nagyobbá nőttek, az orkán szele pedig már-már széttépte a hajót, amely
ben Jónás utazott. A hajósok rengeteg árút a tengerbe dobta k, hogy hajóju
kon könnyítsenek. A hajósmesterség minden bölcseségét kimerítették, de a
vihar csak nem állt el, és a veszély nőttön-nőtt.

Ezalatt Jónás elég furcsán viselkedett. Behűzödott a hajó belsejébe
és mélyen elaludt. (1,5)

A hajósok már arra gondoltak. hogy feladják a hajót és a vízbe ve
tik magukat, amikor észrevették, hogy valaki lúányzik a fedélzetről. A ha
jó parancsnoka meg is találta Jónást, felverte álmából és felszőlftotta, hogy
hívja segúségül a saját Istenét, hátha az megrnenthetné őket. (1,6) Mire
Jónás a fedélzetre én, a hajósok már azon a véleményen voltak, hogy ilyen
hatalmas viharnak komoly oka kell, hogy legyen. Valaki nagyon felbosz
szarithatta az istenséget. Sorsot vetettek és a sors Jónásra esett.

Mindenki rriegrőkönyödvenézett erre a furcsa utasra, aki ekkora ví
harért volt felelős, Mindjárt neki is estek és faggatták, hogy kicsoda. mí 
csoda, honnét jött és hová megy. (1.8) Jónás rníndenre megadta a választ,
és hitét a mindenhatő Istenben megvallotta (1.9). Sőt azt is bevallotta, hogy
rníatta keletkezett az orkán, s kérte őket, hogy dobják a tengerbe, hogya
vihar megszúnjék (1,11-12).

Ez viszont még a pogány hajósoknak is sok volt. Nem akarták ők e
gyik utasukat sem megölni. Inkább mégegyszer nekifeküdtek az evezésnek.
és emberfeletti erőfeszítéssel igyekeztek a hajót és sajátmagukat megmen
teni. A kísérlet azonban eredménytelen maradt, a veszély pedig fokozato
san nőtt. Erre mégis gondolkozni kezdtek Jónás ajánlátán (1.14). Fel is kap
ták tehát, és a háborgó tengerbe dobták. Amint Jónás eltünt a hullámok kő r

zött, a tenger elcsendesedett. A hajósokat pedig elfogta az igaz lsten félel
me, annyira, hogy még áldozatot is mutattak be neki. Jónás bizonyosan jól
esően könyvelte volna el, ha megtudta volna, hogy pogány baratat megtértek.
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Ahogy az elbeszélésben a hajósok szerepe végetért, megjelent a cet
hal. Az igazat megvallva a Szentírás nem említ cethalat. csupán "nagy ha
lat". Itt csak szokásból maxadunk a cethal mellett. - Persze ez nem volt
akármilyen cethal. amely csak úgy céltalanul úszkált volna a vízben. Ezt
a nagy halat az Úr maga rendelte oda, hogy Jónást elnyelje. A cethal há
rom nap és három éjjel szál1úotta Jónást (II, l). Mikor aztán kötelességét
teljesítette, Jónást kihány ta a szárazra (Il, ll).

A háromnapos utazás alatt Jónás megint különösen viselkedett. A
hogy cl hajón a tomboló orkánban nyugodtan tudott aludni, most meg egy
kis zsoltárt szerkesztett az Úrhoz. A kis kompozíció tulajdonképpen külöu
féle bibliai. idézetekből áll. A különös az egészben csak az, hogy Jónás zsol
tára nagyon úgy hangzik, mintha a furcsa utazása után írta volna (II, 3).

JÓNÁS"ÉS NINIVE
Az Úr másodszor is meghagyta J6násnak, hogy menjen Ninivébe pré

dikálni (III. l-2). A viszontagságos hajé- és cethal utazás után Jónás beletc
rődött küldetésébe. Hosszú sivatagi gyaloglás után végre előttintek Ninive
hatalmas tornyai. Ninive, az elbeszélés szerínt, olyan nagy város volt, hogy
három napig tartott. amíg az ember végigment rajta (III. 3).

Ugyan mít prédikálhatna egy zsidó próféta az idegen pogány város
ban, amely az igaz Istenről még soha nem hallott. Jónásnak nem sokat kel
lett mondanivalója felett gondolkoznia. Még míndíg nagyon rosszkedvű volt,
és rníntha az isteni üzenet is alkalmazkodott volna hangulatához: "Még
negyven nap, és Ninive elpusztul l " (III, 4).

Jónás nem kis megvetéssel hirdethette Ninive utcáin a végső pusztu
lás közeledését. De utóvégre is ezek pogányok voltak, és Jónás szeríni csak
azt kapják. amit megérdemeltek. Hogy ezek is emberek voltak, apák, a
nyák és ártatlan gyermekek, mindez nem számított J6násnak. Utcáról-utcá
ra járva dörögre vérfagyasztő jövendölését. és nem kis kárörömmel várhat
ta Ninive pusztulását.

De íme, valami rendkívüli dolog történt a városban. Ilyesmi még
nem fordult elő, és nem fog előfordulni soha, amíg a világ világ lesz. szo
doma és Gomorra lakóit két angyal sem tudta megtéríteni. Á(IlOSZ és Ozeás
nem volt képes Béthelt jobb belátásra bírni. Krisztus Urunk szinte hiába pré
dikált Kafarneumban és Bethszaidában, Viszont az elképzelhető legrosszabb
szönok, aki csak pusztulást hirdetett, aki az akkori világ pogányságának kö
zéppontíaban prédikált, azt látta, hogy minden hallgatója megtért, - sót
még a ninivei állatok is bőjtöltek (III, 7-9).

A nagy vezeklés láttára az Úr megszánta a várost és elhatározta, hogy
mégsem pusztítja el Ninivét (III,lO).
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Jónás azonban még mindig várta a város végét. Izgulva számolta a
napokat. Végre elérkezett a negyvenedik nap is. De a nap ugyanúgy felkelt
és le is tűnt mínt máskor. Nem történt semmi. Ez viszont semmiképp sem
tetszett Jónásnak. Keserűen hányta az Úr szemére, hogy nem tartotta meg
szavát. Ugye jól sejtette, hogy ez fog bekövetkezni, és nem hiába akart
Tharsfsba menekülní , Jónás fókifogása az Úrral az volt. hogy a bűnbánő

pogányoknak megbocsájtott (IV. 1-2). De vagy elpusztítja az Úr Ninivét,
vagy ha nem. akkor inkább ő akar meghalni (IV. 3).

Ki is ment Jónás a város szélére. Ott faagakböl hevenyészett fede
let készített magának. és várta a város pusztulását. Persze nem lehetett va
lami kényelmes dolog a tűző napon naphosszat üldögéini. De ahogy az Úr
J6nás szállításár61 gondoskodott. úgy rnost is segített rajta. Egy folyondárt
rendelt. amely gyorsan benőtte Jónás egyszerű rózsekunyh6ját. Igy most
már kényelmesebben várhatta Nini ve ítéletét. (A magyar fordítások folyon
dár helyett tököt említenek) (IV. 6).

De az Úr űiabb meglepetést tartogatott Jónás számára. Egy férget
rendelt oda, amelyik megette a folyondárt. úgyhogy Jónás megintcsak sült
a meleg napon. Halálosan neki is keseredett megint (IV. 8). S mikor az Úr
megkérdezte tőle, hogy joggal haragszik-e a folyondár elszáradása rníatt,
- Jónás türeimét veszítve vágott vissza: "Méltán haragszom mindhalálig l"

(IV. 9).
Talán jobb is lett volna. ha meghal lonás, semhogy ilyen szűkkeb

lűen, kernényszfvűenés gyűlölettel eltelve éljen. Az Úr ki is oktatta elfogúlt
prófétáját. Tudtára adta. hogy Ó. az Úr igenis megértő és megbocsaitö,
főleg a bűnbanőkkal, egyszerűekkel és tudatlanokkal szemben (IV, 10-11).

JÓNÁS MENTALlTÁSA
Most már csak azt szerétnénk tudni. hogy mindez mit jelenti Elég

nehéz megérteni Ninive területi nagyságának leírását. és még nehezebb a
bőjtölő állatokat elképzelni, nem is említve a többi "furcsaságot" . A fi
gyelmes olvasó bizonyos irónikus humort vehet észre az egész elbeszélésen
keresztül. És valóban. volt is abban irónia. hogya választott nép Izraelben
evett. ivott. zsarolt. dorbézolt és vétkezett (13. zsoltár 2,3). és senki bűn
bánatra nem gondolt. De a pogány. elvadult Ninivében a királytól kezdve
az utolsó álla tig minden és rníndenkí bánatot tartott. Isten legádázabb el
lensége megtért. csak dédelgetett saját népe vétkezett ellene. De az elbe
szélés nem ezt akarja kiemelni. hanem azt, hogy az Úr nagylelkű és meg
bocsájtó a pogányokkal szemben is; igen, még állataikat is beleértve.

Figyeljük csak meg. hogy az idegengyűlölő. nacionalista J6nás el
indult a saját választott irányba, Isten azonban a cethal által az ellenkező
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irányba kényszerítette. Jónás szerint minden pogányt el kellett volna pusz
títani, az Úr szerint pedig szeretni kell őket is. Jónás saját korának gyer
meke volt, az Úr pedig minden idők tanítója.

lsten Ábrahámban nemcsak a zsidókat, de minden népet megáldott
(Gen. 12, 3). A századok folyamán azonban Izrael ezt az igazságot elfelej
tette. Talán a félreértett és nem egészen helyesen felfogott ígéretek torzí
tották el Izrael tisztánlátását. A tény mindenesetre megvolt. Nacionalista
rövidlátással csak Izrael népét gondolták az Úr gondviselésére méItónak, a
többiek pedig csak bosszúra és pusztulásra voltak jók.

Ez volt Jónás mentalitása is. Számára képtelenségnek tűnt fel a po
gányoknak való prédikálás. Viszont elismerte, hogy az Úr mindennek Ura.
Csakhogy a niniveiekre ezt úgy értette, hogy az Úr elpusztítja őket. S meg
haragudott az Úrra, mert elnéző volt és könnyen megbocsaitott a pogányok
nak.

Az Úr megleckéztette nemzeti önteltségben szenvedő prófétáját a
folyondárral és a féreggel. J6nás valóban megörült az árnyékot ad6 zöld fu
t6növénynek. Ez a kis kényelem jól esett neki Ninive bűnös földjén. És meny
nyíre jólesett az Úrnak a niniveiek bűnbánata!

Jónás könyvének elbeszélése találóan egy nyút kérdéssel fejeződik

be, - amire csak egy válasz lehet: az Úr kivétel nélkül mindenkit üdvözí
teni akar.

JÓNÁS KÖNYVE
Jónás könyvét választottuk tanulmanyul, mert például szolgálhat a

szentáas más részeinek a megértéséhez is. Először is a ..könyvet" nem J6
nás úta, hanem valaki más úta őróla. A valóban fontos kérdés azonban az,
hogy történet-e Jónás könyve, vagy sem 1

Legtöbben, legalább is napjainkig, mint történetet fogadták el. Vi
szont ha nem az, akkor mit gondoljunk Ádám-Évár61 és a többi furcsa és
csodálatos szentírási leűasröli Tény, hogy a modern szennráskutatö számá
ra sokkal több tudományos tény és eszköz áll rendelkezésre a Szentírás meg
fejtéséhez, mint elődeinek volt. Itt főleg az irodalmi műfajoknak sokat em
legetett kérdésére gondolunk. Abban mindenki egyetért. hogya problémák
ra nincsen egyszerű és könnyű válasz. - Jónás könyvével be szerétnénk rö
viden rnutatní, hogya katolíkus szentúáskutat6 miképpen közelíti meg a
kérdést.

Mint másutt, a tudomány itt is a tényekre épít. A tényeket megta
láljuk a Szentírásban, a történelemben, a régiségtan különféle ágában, a
régi nyelvek és irodalom tanulmányozásában, stb.

J6nás könyvével kapcsolatos tények a következők: Tudjuk, hogy egy
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Jónás nevű próféta élt Izraelben Kr. e. a VIlI. században (4 Kir. 14, 25).
Mindössze ennyit tud a történelem Iőnasrél, Az előző korok legtöbb zsidó
és keresztény írója a rövid könyv tanalmlit mint Jónás életének egy epizód
ját fogadta el. Viszont, ha az egészet belehelyezzük a valódi történeti ke
retbe, akkor elég sok súlyos és zavaró akadályba ütközünk, amely a törté
netiség ellen szél,

Először is a Szentírás nem sorolja Jónás könyvét a történeti könyvek
közé, hanem a próféták úásai közé. Aztán hiányzik belőle a történeti té
nyek igazi ismerete, amit egy történeti műtől elvárhatnénk. Pl. ki volt az
a ninivei király, aki a bűnbánatot elrendelte l Szíria királyait elég j61 is
merjük, Nevilknek listaja és uralkodásuknak története birtokunkban van.
IV. Salmaneszer (Kr, e. 781-772) és Asur-dan (Kr. e. 771-754) uralkodott ak
kor, amikor Jónás Ninivében járhatott volna. A szentűas másutt megadja az
idegen kíralyok nevét. itt nem. Jónás könyvében még a király címe is hely
telen. A szírek uralkodój ukat mindig "Szíria királyá" -nak nevezték. és a
Szentírás másutt így is hívla őket. Itt viszont "Ninive királyá" -nak c únezfk,

A könyv szerint "Ninive nagy város vol t." A könyv nem azt mon
ja, hogy rnost nagy város, hanem hogy volt. Tudjuk. hogy Ninive Kr, e.
612-ben pusztult el, körülbelül 150 évvel a próféta halála után. Miért be
szélt a nagy városról múlt időbeni - Az egész szír történelem nem tud sem
mit a zsidó vallásra való áttérésről , amit Jónás könyve említ. Nem is va
lőszűrű, hogy ilyen áttérés megtörtént volna. Abban a korban vallások vál
takoztak ugyan, de nem a megtérúés, hanem a meghódítás következtében.
A legyőzött istenségeket a győztesek istenségei váltották fel. A zsidóságra
való áttérés zsidó győzelmet vagy uralmat jelentett volna Szíria felett. En
nek pedig még csak a valószínűsége is ki van zárva Jónás idejében. Szíria
erős és hatalmas volt ll. Jerobám egész uralkodása alatt, és húsz évvel ké
sőbb Jónás egész nemzetét megsemmisítette.

Arra sem gondolhatunk. hogy Ninive Jónás rendkívüli prédikálásá
nak hatására tért volna meg. Jónás sztnte sértő mederban bejelentette. hogy
negyven nap múlva elpusztul a város. Krisztus Urunk egészen más egyéni
ség volt. rengeteg csodát művelt a nép között, amely századokon át várra
jövetelét. Úgy beszélt. mint senki más előtte. És mégis csak nagyon keve
set térített meg. Ezzel szemben J6nás lehetetlen mederával és pusztulást
hirdető mondásával az akkori világ leghatalmasabb városát megtérúhette
volna, úgyhogy elhagyták bűneiket és egy idegen valláshoz csatlakoztak!

És mit gondoljunk Jónás zsoltáráról. amit a cethal gyomrában szer
kesztettj Igaz, kigondolhatta esetleg ott ís, Mégis különös az. hogy nem

azért könyörög az Úrhoz, hogy szabadítsa ki a cethal gyomllrból, hanem
helyette sokat emlegeti. hogy ..köszönörn Uram. hogy megmentettél". Sok-
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kal érthetőbb a kis zsoltár, rnínt irodalmi kísérlet, mintsem egy spontán
imádság.

A könyv nyelve nem a Jónás korabeli héber nyelv. Jónás könyvének
nyelvezete néhány évszázaddal fiatalabb és modernebb, mint maga Jónás.

Egy későbbi korban valaki ugyan átírhatta az elbeszélést modernebb
héberre. Megváltoztathatta a neveket, címeket és általában atdolgozhatta
az egész elbeszélést. TegyUk fel, hogy mindez megtörténhetett volna, de
nem tudjuk, hogy val6ban megtörtént-e,

Eddig néhány történeti nehézséget soroltunk fel, amely együttvéve
elég súlyos ahhoz, hogy Jónás könyvét történeti műként ne fogadjuk el.

Ha Jónás könyvének prófétája nem is illik bele ll. Jeroboám korába
mint történeti személy, viszont nagyon szépen beleillik a fogság utáni kor
ba, mínt egy irodalmi múfaj szereplőie,

Az irodalmi élet a zsidóknál Kr, e. az V. században nagyon eleven
volt. Éppen akkor tértek haza a babiloni fogságból. Maga a fogság nagyon
mélyen megrázta a népet. Mint nemzet végük volt. Kerestek tehát valamit.
ami összetarthatna őket. és így fordultak a régi írástudókhoz. Jórészt a kor
nak megfelelőenátlÍták és újból kiadták. A fogságnak sok tapasztalata és
tanulsága sokszor nyomot hagyott az így átszerkesztett könyvekben.

Közvetlen a fogság előtti idők prófétáinak egyik lényeges tanítása
az volt. hogy az üdvösség nemcsak a zsidóknak, hanem a pogányoknak is
szólt. lzaiás és Jeremiás telítve vannak ezzel a gondolattal. A fogság alatt
ez a tanítás megérlelődhetetta lelkekben. Aztán a pogányok között val6
élés is közelebb hozta a zsidókat az idegen szemszédokhoz , Ruth könyve is,
amelyet ekkor írhattak, ezt a felfogást tükrözi: Isten kegyes a pogányokhoz.
Ugyanez a lényege Jónás könyvének is.

De nemcsak a tanítás, hanem az irodalmi műfaj is szépen beleillik
az említett korba. Több tanító és példázó elbeszélés született akkoriban, a
mely mind tartalmaz valami történeti magot. Ilyen pl , Tóbiás és Judit köny
ve. Mint ilyen Jónás könyve is könnyen érthető.

Jónás könyvének elbeszélésében éppen olyan gyakorlati képtelensé
geket találunk, rnínt amiket könnyen elkövethet az, aki kb. 3 évszázaddal
a saját kora előtti dolgokról lÍ. Pl. egyszerűen nem valószínű, hogy Ninive
"három nap járásnyi" nagy város volt. Viszont megérthető, rnínr a zsid6k
emlékezetében megmaradt és eltúlzott szörnyű benyomás és emlék. Az a
részlet pedig, amely Ninive királyának és főembereinek eljárását említi a
bűnbánati rendelkezéssel kapcsolatban. nem egyezik a szír adminisztráció
ról ismert tényekkel. Viszont nagyon jól megfelel a Kr, e. V. századbeli per
zsa szokásoknak, amely korból, szerímünk Jónás könyve származik.

Könnyen feltehető, hogy a fogság után egy vallási tanító a saját ko-
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ra számára ki akarta emelni, hogy lsten a pogányok megértését is kívánja,
és megszerkesztette ezt a példabeszédet. S hogy elbeszélésének reálisabb
ízt és nagyobb nyomatékot adjon, az egészet az elmúlt idők egyik sikeres
prófétája köré szőtte,

Most pedig vizsgáljuk meg. hogy álláspontunk ellenkezik -e hitünk
tanításával. Igaz, hogyamúltban a könyvet szinte mindenki történeti mű
nek tartotta. de nem gondoljuk. hogy ez a hivatalos hagyományt érintené ,
A zsidók sohasem sorolták Jónás könyvét a történeti írások közé. S legalább
egy egyházatya nem tartotta a könyvet annak.

VégUI egy ellenvetést is meg kell válaszolnunk. Krísztus Urunk Jó
nás esetét a saját feltámadásával hozta párhuzamba...Jónás jeléről" beszél
(Mt, 12, 40). Viszont Krisztus Urunk nem Jónás esetének történetiségét állí
totta. A szöveget nem mint bízonyúékot, hanem rnint párhuzamot használ
ta. ill. olyan hasonlatnak. amelyet hallgatósága jól ismert. Az Úr azt is
mondta , hogy Ó a Jó Pásztor, amiből nem következik, hogy valóban nyá
jat legeltetett. Elmondta az irgalmas szamaritánus példabeszédét, s tudjuk,
hogy az említett szamaritánus nem létezett. Hallgatósága tudta, hogya
jó Istenről beszélt.

Az előadottak után ki szeretnénk emelni azt, hogy az Egyház Xli.
Pius ..Divino Afflante Spiritu" enciklikájának szellemében sürgeti a Szerit
írás korszerű tudományos kutatását, és jószívvel vesz minden megalapozott
feltevést és az új megoldást. A 2000 éves Egyház míndíg eléggé fiatal ma

rad ahhoz, hogy az lsten szavát újabb, erőteljes munkával kutassa és mín
dig teljesebben megértse.

* * *

ÜJ IRANYOK A FILOZÓFIABAN ÉS A TEOlÓGIABAN

(A papi önképzésről tartott lelkipásztori konferencia előadásának vázlatos
ismertetése).

Talán a papi önképzés problémájának szírnptomaja, hogy olyan va
lakit kértek meg erre az előadasra, aki időben még a legkevésbé távolodott
el a teológia iskolapadjaitól •.• Eza tény és a szűk keretek megszabják a
stflust: a tanult lecke mínél átfogóbb és világosabb visszaadásáról van szö,

Az előadás négy egyenlőtlen részre oszlik: az újdonságokkal való
foglalkozás szükségessége, - az újdonságok közös gyökere és alapvonasaí,
- új irányok a filozófiában. - új irányok a teológiában.

+
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Érdemes elmélyíteni magunkban az újdonságokkal va16 foglalkozás
s z ü k s é g e s s é g é t, hiszen, mint a gyakorlat mutatia, nem könnyű dolog
tanulni, miután egyszer már "befejeztük tanulmányainkat" , miután elhagy
tuk a szellemi munkát annyira megkönnyítőcsöndet és az álland6 zaklatás
tól mentes szernínáríumí kereteket. Főleg nem könnyű míndíg újat felvenni,

és a régiről. amit talán évtizedeken át vallottunk vagy gyakoroltunk. többé
kevésbé elbúcsúzni.

Pedig ez az állandó haladás-alkalmazkodás k ö t e l e s s é g ü n k , a
mint a tanító és kormányzó. sőt a megszentelő Egyháztól nem kegy az, ha
betölti lényegével járó feladatát ezen a téren. A "továbbélő Krisztusna k"
n1í1ván lényegi jegye a Megtestesülés alkalmazkodása: "mindenben hozzánk
hasonló leu" (Zsid. 4, 15.), amint azt az Apostol jól megértette: "a zsidók
között zsidóvá lettem... a törvény alá rendeltek közt, mínt a törvény alá
rendelt je ... a törvényen kívül állók közt, rnint aki a törvényen kívül áll ...
a gyöngék közt gyöngé vé lettem... " (l. Kor. 9, 20-22.) Az Egyházban, Krísz

tus Titokzatos Testében nekünk is kötelességünk és hivatásunk: azt, ami ö
rök, beletestesúení az időbe és a térbe.

Minél kevésbé haladunk az idővel. annál h a s z o n t a l a n a b b á lesz
egyébként igyekezetünk. hisz mindig kevesebben és mindig kevésbé értenek
meg mínket azok, akikhez szélunk. A teológia igazságai míndíg ugyanazok
maradnak, ez kétségtelen. De a pap hivatása nem abban áll, hogy egysze
rűen felmondja hívei előtt a teológiai tankönyvekbőlmegtanult leckét. Ta
1álóan fejezi ki ezt H. Rahner: "Amint nem kérnikusokat alkalmazunk sza
kácsnak, így nem használjuk igehirdetésre az iskolateológiát a maga legyön
gített. lesovány Itott formájában. Amint nem mondjuk, hogy a csillogó har
mat, amely nyári éjszaka után a virágok szirmain ragyog - Hz O (noha ez
teljesen igaz), éppenúgy nem tudjuk az emberszíveket azzal a ténnyel meg
ragadni, hogyamegszentelőkegyelem egy accidens physícum", Viszont
amint hallgatóink világához közel akarjuk vinni az igazságokat, azonnal
felmerül az újdonságok, új megfogalmazások kérdése.

Végül: részt nem venni a haladásban. súlyos felelősség isvMiri
den ilyen értelmű konzervatízrnus növeli a nehézkedési erőt nemcsak a ve
zetésben, ahol egy bizonyos 6vatosságnak és lassúságnak komoly szerepe van,
hanem az Egyházban annyira szükséges közvéleményben ü (XII. Pius). Már
pedig ha az utóbbi nem egészségesen, a változott helyzetnek megfelelően

reagál, súlyos katasztrófáknak lehet előidézője: nyugati gondolkodás a ke
leti szakadás korában. a germán jámborság iránti megnemértés a reformá
ció idején, elmaradottság és félénkség a modern tudományok kivirágzása
kor (Galilei-eset). az alkalmazkodás elvetése a misszi6s mozgalom hatal>
rnas fellendülését törte le évszázadokra, a trónhoz való ragaszkodás a de-
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mokrácíával szemben a francia forradalomkor, a polgári világba va16 be
gub6zás a szocíalíemus kialakulásakor•••

+
A gondolkodás 6j irányai e g y k ö z ö s f o r r á s b 61 származnak.

Ezt az új beállítottságot talán két érték kíhangsűlyozésa jellemzi a legjob
ban: a szabadságé és az őszinteségé.

Amikor a külső körülmények (a két vllágháború, díktatűrák, kiter
jedt gazdasági krízisek, stb .) az embert Iemeztelenúerték, eddig soha nem
látott mélységekben felfedezi igazi, rnegfoszthatatlan, lebombázhátatlan
nagyságát: személyí mélt6ságát, amely s z a b a d s á g á b a n gyökerezik és
kulminál. A szabadság fogalmának és élményének gazdagodast folyamata
ugyan ősrégi, korunkban azonban ugrásszerűen fejlődött. Példa rá az egész
mai élet: politika, társadalom. művészet, bölcselet. fiatalság. etikett. stb.
Az ember eltárgyiasáása és eltechnizálása (internálótáborok, "emberanyag;'
kollektív tömeg.•. ) ellen lázadva. a szeretet, az élet. a találkozás a föl
szabadult ember új élményei. - Ennek a fejlődésnek értéke a felelősségtu

dat. erkölcsi érzék. bűn és erényfogalom, a felebaráti szeretet és az Isten
nel való kapcsolat szempontjából kétségtelen.

A modern beállítottság másik nagy vezércsillaga az ő s z i n t e s é g .
Lázad a "világos fogalmak. szabályos kifejezések gőgje" ellen: az igazság
teljessége kifejezhetetlen (hiszen csak addig teljes. amrg nem ab-sztrahál
tuk az életben megvalósult összefüggéseiből, ezek viszont megszámlálha
tatlanok), az igazság kérdései nem pro-blémák (etyrnolögtaí értelemben).
hanem mísztértumok, amelyekbe mindenestill bele vagyunk merülve, Tör
jük fel a megszekott kifejezések. élettelen meghatározások diőhéját,hát-
ha így jobban hozzaférhetünk a keresett maghoz (pl. a formák ábrázolását
élvető művészet, a bölcseletben a defínícíők és sztllogtzrnusokkál szembeni

gyanakvás és az irodalmi kifejezésforma elterjedése, az életben undor mínd
attól, ami leplezni képes és nem engedi a dolgokat mez-telenül szernlélní,
a beszédstílusban a "barokk" mínt peíoratív értelmű kifejezés. stb.} Ez a
felfogás lázadó volta ellenére is talán egy alapvető alázatra vezethető visz
sza: a szellemnek magasabbrendűsége(s ezért szavakban kimeríthetetlen
volta) az új felfedezés még nem tudatositott értéke.

+
A modern filozófiának nem egyetlen képviselője az e x i s Z t e II c i 

ali zmus. Említésre mélt6 irányzatok rajta kívül az űjskolasztíka, a fe
nomenol6giai irány (Husserl, Max Scheler, Nikolaí Hartmann), a szabadság
filozófia (Henri Bergson). De rníndezek az iskolák többé-kevésbé az antro
pológiai íranyzatba torkollanak, ennek viszont legelterjedtebb és ma legin
kább ható formája az exísztenzíal.ízmus,
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Ezzel a sz6val tulajdonképpen inkább egy bölcseleti beállítottságot,
mint rendszert, új "iskolát" jelölünk. Az exísztencialízmus sz6vivőineksok
rétű. sokszor nagyon egyéni filoz6fiájában mégis egységes alapvonásokat fe
dezhetünk fel. A német idealizmus (Hegel) a sztikségesszerű fogalomössze
függések, az uníverzále egyeduralma jegyében áll. Ennek reakcíőjaként az
exísztencíaltzrnus az egyes ember önallö, sajátos, levezethetetlen voltát és
az egyéni szítuacíök időtől. tértől. személytől jellegzett egyediségét hang
súlyozza ki. Ne azonosítsa senki se egy négyszavas vagy négysoros defínrcí

6val azt, hogy én szenvedek, haldokl om vagy szeretek. Hiába mondja meg
becsületesen a fizikus, hogy a piros szín nem azonos a fehérrel, hanem an
nak csak egy összetevője, és hiába sorolja fel a fehér szín valamennyi ösz>

szetevőiét, mégis mást mondott, mínt ami nekem a fehérség. a fény, sőt:

más este mint reggel és más ha fáradt vagy friss vagyok•••
A bölcseletnek nem a "bölcseletet érdeklő kérdéseket" kell tárgyal

nia. Én bölcselkedem, s az engem érdeklő kérdés: az Én az adott helyzet
ben. Magamnak is és szituácíóm alapvető összetevőinek is a lényegéhez tar
tozik, hogy egymásba kapcsolódnak. Meghamisítanám tehát a kérdéseket,
ha tárgyiasítva (elvonatkoztatva személyí összefüggéseitől)magam elé dob
nám (objektiválnám) és úgyelemezném, mintha semmi köze sem volna hoz
zám. Erre is szükség van. ez a technika útja. De ez csak a birtoklás halál
raítélt világában mozog, amely ezer darabra törve (anyagi világ, képessé
gek és ösztönök konfliktusa, stb ,) a nemlét félelmével van körülvéve. és
önmagában csak undort, vagy végső fokon kétségbeesést kelt bennünk. mínt
minden leltározható, véges dolog. Ha más nem létezne, a valóság ér

telmetlen volna. Akkor a kétségbeesésen és öngyilkosságon kívül csak Jean
Paul Sartre megoldása lenne lehetséges: világos tudattal , leplezés nélkül és
szabadon vállalni az adott tényt, a bezárt, determinált értelmetlenséget.
De létezik más is, mint ez a kivetett exísztencía, mondja a keresztény e
xísztencíalísra.Cabríel Marcel: a nem -techníkanak felsőbbrendűségétfölis
merve eljuthatunk a Létre, ami a Teljesség, az Együttlét, a Szeretet, ami
az önmagában értelmetlen exisztenciát mintegy a szerétet gesztusava téve
értelemmel tölti meg.

(EZt a néhány rnondatban adott ízel úőr, amely rövidsége míatt szük
ségképpen eltorzítja az egyes résaleteket, a következő rnűvekkel lehet leg
könnyebben kiegészíteni: "Der christliche Existentialismus. Die Philosophie

von Gabriel Marcel. " és "Gabriel Marcel: Philosophie der Hoffnung. Über
windung des Níhílísrnus. (List Bücher 84)")

+
Az ű i a b b idők teológiájának szellemébe nagyszerű be

vezetést nyújt H. Ra h n e r: Eine Theologie der Verkündigung CÚTIŰ könyvei
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az újdonságok rendszerezése és összefoglalása megtalálható M a l t h a köny

vében: Die neue Theologie.
Az új irányzat alapvető jellemvonásai három csoportba oszthatók:
- I n t u i c i o n i z m u s jellemzi a mai teológiát. A témákat egészr

ségükben. k o n k r é t índ ívidua litásukban, finom különbségeket hozó járu
lékaikkal együtt szemléli, s gyanúperrel él mindazzal szemben, ami mesz 
sze távolodik a konkrétumtól ("Haresie der klaren Begriffe"). A k ö z v e t-
l e n s é g e t igyekszik megvalósÚani és meglátni: jobb a liturgiát megélni,
mint sztl logí zmusokat gyártani, többet ér a "sentire cum Ecclesia". rnint
az izzadtságos exegézis, a parabclak olvasása, mrnt a dialektikával való
foglalkozás. A kinyilatkoztatás sem puszta tétel-gyűjtemény; mindinkább
kidomborodik benne az a szempont. hogy személytől személyhez szóló meg
nyilvánulás, lsten ön-közlése. Az új teológiai gondolkozás af f e k t i v is,
mínt rnínden intuició: nemcsak az értelemmel, hanem egész szerné lyével
akar a teológus "találkozni" az igazsággal, a [:>,iblia és az Egyházatyák pél
dájára.

- Konfuzionizmus a másik jellemzője a modern teológiának.
A régebben polgartasan megkülönböztetett területek miné l teljesebb együtt
látására, egybefonására törekszik, hűen konkrét-intuitív beállítottságához ,
amely a'7, éles megkülönböztetéssel szemben inkább az összefüggéseknek tu

lajdonít jelentőséget. Igy közelíti meg a természet-természetfeletti, filo
zöfía-teolögía, hit-tudás, biblia-hagyomány, tekintély-élet. egyén-közös

ség és a hasonló pólusparokat. Gondolkodásának egyik kulcsa a participa
tio fogalma, amely az arísztoteleszt formákkal való éles elválasztás helyett
inkább a plátói megkülönböztetést szeretí, ahol az alsóbb résztvesz a fel
sőbben, s így a felosztások nem adaequatok, hanem egymashafonődnak.

- Harmadik és utolsó jellemvonáském említhetjük az e vol u c i o 
n i z m u s t (az előbbiek alapján talán történelmi, időbeli konfuz.íonizrnus
nak is nevezhetnénk). A megismerés folyamata a történelemben nem más,
rnint élő továbbfejlődés: a szellem mindig új formákat keres és új szemporr
tokat fedez fel. Nem jó ezért túlságosan hosszú időn át pusztán negativ be
allftotrsaggal szemlélní a z eretnekségeker sem, hanern meglátásaikat (nem
tévedéseiket) rriíelőbb be kell építeni és felhasználni. A teológia örök hiva
tása: mindig visszanyúlni az eredeti forráshoz és belefejlődni a jövőbe, mert
a megmerevedett formák a szellem halalat okozzák.

Befejezésül az eddigiek illusztrálására néhány példát hozok a teoló
giai szakek különféle területeiről,

Az istenérvek kérdésében a találkozás személy-kategóriája ke
rül előtérbe. lsten létének bizonyítása nem azonos szerkezetű egy ismeret

len égitest létezésének bizonyításával, mert az előbbi egy implicit ismeret
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kifejezett felvíllantása magam előtt. (..Istent nem lehet megállapítani,mint
egy dolgot: Ó rnínt alany nyilvánítja ki magát." - Wetennan.)

A m o r á li sb a n az új szempontok egész tömege jelentkezik, a
melyek az eddig e téren elfoglalt alapbeállítottságot is érzékenyen érintik.
Érdekes újdonságnak mondható a földi élet boldogság-hivatásának éles hang
súlyozása: "Azért vagyunk a világon, hogy Istent szolgaliuk, s ezáltal i t t
a f ö I d ö n és a másvilágon boldogok legyünk. " (Az új holland katekizmus
ból.) - A személyes hivatás alapvető [elentőségét fedezi fel az erkölcsi é
letben a katolíkus "Situationsethik". amely rninden befurakodott legalista
felfogással szemben csak a személyes szeretetből (a törvény szerint) vég
zett cselekedetnek tulajdonít igazi értéket. - Az erkölcstan új felfogására
jellemző az is, hogy a jelenleg létező elísmerten legjobb összefoglaló mun
ka ezen a téren (Haríng: Das Gesetz Chr ístí) a konfuzionizmus szellemében
törekszik a morálist újra dogmatikus és szentírási keretbe ágyazni.

A d e v ó c i ó k terén jellemző példa a Jézus Szíve tisztelet. A szen
tímentálís és üzleti szellem. amellyel előző korok körülvették. egyesek sze
rínt reménytelenné teszi ennek az ájtatosságnak a jövőjét. Ugyanakkor P.
Stierli alapos munkái kimutatják, hogy a szív fogalma a szentűasban a sze
rné lyt jelenti, s ezzel a mai. személy-központú gondolkodás számára a leg
ídőszerübbé válik a Jézus Szíve tisztelet.

Az Egyház helyzete a dogmatikában, a laikusok helyzete az Egy
házban, a látható Egyházhoz látható és láthatatlan módon való tartozás,
Krísztus Titokzatos Testének viszonya a teljes egészében megváltott reális
egységű emberiséghez: megannyi problémája a modern Ecclesiologiának.
- Sok problérnat vet fel a demokráciában élő ember számára az egyházi te
kintély. Ezt élesen meg kell különböztetní a régi uralkodók udvari formái 
tól (pl. döntések hozása megokolás nélkül). Az egyházi tekintély túlzott gya
korlásának tulajdonítják sokan a "subcután eretnekségek" (Kryptoharesíe")

elharapózását: az elitéléstől való félelem a gondokozókat mintegy "földa
latti mozgalomba" kényszeríti. másokat pedig arra bú, hogy (legaláhbis
modern gondolkozó hallgatóság előtt) ne beszéljen olyan problémákról, rnínt
amilyenek a pokol vagy a tisztítótűz léte és természete, a búcsúk. angya
lok, sátán, böjt, egyházi könyvíndex, szerzetesi állapot. stb.• Az Egyház
tévedhetétlensége mellett ma sokkal élesebben kihangsúlyozzák rníndazt,
ami bellile tévedésnek alávetett, mínt régebben, amikor még sem a törté
nelmi kutatasok nem voltak mai fejlett állapotukban, sem az emberek nem
vették maguknak a bátorságot, hogyakérdéseknek utánanézzenek.

A s z e n t ír á s t u d o m á n y terén nem is kell említeni, mennyi új

donságot hozott a szerzőkkel és szerzöséggel kapcsolatban a történelmi ku-

43



tatás (a legtöbb zsoltár nem Dávidtól származik), a megértéssel és magya
rázattal kapcsolatban pedig a műfa] tisztázása.

Talán a legerősebben forrongö és fejlődő fejezet a mai teológiában
a ..De novíssímís" traktátus. Hogy csak néhány példát említsünk: a régi lym
bus-felfogást mind nagyobb gyanakvással szemlélfkj a tisztítótűz időben va
ló elképzelését megoldhatatlannak látják; mind több követője van az ..op
tio fínalís" elméletének (a ratífícatío vagy utolsó választás a halál pilla
natában, amely az időtlen átmenet metaííztkaí pontja), a feltámadás prob
lémáját úgy próbálják megoldani, hogy alélek adja a test azonosságát, vagy
a lélek maga ..teremti ft új. de azonos, rnert saját testét ..•

+
A szellem világát állandó fejlődés jellemzi, s a fejlődessel igyekez

nünk kell lépést tartani, amennyire csak lehetséges. A filoz6fia és teológia
!íí irányaival szemben azonban egy még fontosabb követelménynek is ele-
get kell tennünk, mint az újdonságok megismerése. - Amikor (természetünk
nek megfelelően)nevetünk vagy hosszankódunk a tényen, hogya modern vi
lág mínden változása, és a pápák többszöri felszélűasa ellenére is a női szer
zetek ruha-reformjának egyetlen eredménye néhány centiméter szövet meg
takarítása, akkor sem a tény, hanem a tény által megrnutatkozőbeállított
ság az, ami megdöbbent rnínket, A filozófia és teolögta forradalmi haladá
sa tőlünk is elsősorban a megértés, nyitottság. befogadóképesség és alkal
mazkodás erényeinek nagyfokú gyakorlását kivanla meg.

Morel Gyula Sj

xn. PlUS PÁPA AZ Új UTAKAT KERESÓ TEOLÓGUSOKKAL KAPCSOLATBAN:

..Az Egyház többi fiai legyenek tudatában annak. hogy ezeknek az
Úr szdlőjében dolgozó vállalkozó szellemű munkásoknak törekvéseit nem
csak méltányos és igazságos lelkülettel, hanem a legnagyobb szerétettel is
kell megítélniök. Borzadjanak vissza att61 az oktalan ugybuzgösagtöl, rnely
azon az állásponton van, hogy rninden újdonságot magáért az újdonságáért
támadni és gyanúba fogni kell. "

"Horum autern strenuorurn in vínea Domini operariorum conárus non
solummodo aequo íustoque animo, sed summa etiam cum cantate íudícan

dos esse cetert omnes Ecclesiae filii merníneríntt qui quidem ab illo haud
satis prudenti studio abhorrere debent, quo quidquíd novum est, ob hoc ip
sum censetur esse ímpugnandurn, aut in suspicionem adducendum ."
(Divino Afflante Spiritu, 1943. AAS 319. old.)
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JÓPÁSZTORI SZELLEM

A MUNKÁSPAPOK MOZGALMA

2. A munkás pap-mozgalom válsága •

Ha a kínaiakat kereszténnyé akarjuk tenni. először nekünk. keresz
tényeknek kell kmaivá lennünk. Ha az elpogányosodott munkásvilágot újra
kereszténnyé akarjuk tenni, először nekünk is a munkásosztály tagjaiva kell
lennünk. - Lényegében ezt tanította Abbé Godin a szentpáli misszi6selv
alapján és saját tapasztalatai nyomán. Nap nap után látta. hogya nem
munkast mennyire idegennek tekinti a francia munkás és mennyire nem szí
vesen hallgat a szavára.

Az első munkaspapok, az űttörők megkisérelték, hogy teljesen asz 
szimilálódjanak. Többnyire p o l g á r i családokból szár ma ztak és bizonyos
bűntudattal, kisebbségi érzéssel lépték át a két társadalmí osztályt elválasz
tó határvonalat. Úgy érezték. hogy nekik, a tőkésvilággal hosszú ideig hall
gatólagos szövetségben élő Egyház fiainak kell jövarenníök egy évszázados
igazságtalanságot és egy szakadéket feltölteniök.

A munkások fogadtatása is gyors asszimilálódásra sarkalta őket.
..Pap vagy? Vallási propagandát jössz csínalni z Vagy újságíró vagy és cikket,
könyvet akarsz írni r6lunk? It Az efajta gyanakvó kérdésekre csak tetteikkel
lehetett cáfolatot adni.

M it j e l e n t e tt 1948 és 1954 között Franciaországban s z á z s z á
z a l é k o s munkásnak lennit Főleg hármat: gyarban testí munkat vé
gezni. a szakszervezeti küzdelernben részt venni. a politikai munkásmoz
galmat tevékenyen tamogamí. Ebben az időben azonban a francia dolgozók
többsége a C GT (Confédératíon Générale des Travailleurs) n e v Ü. kom
munista irányú szakszervezethez tartozott, mert az vívta legeredményeseb
ben a szociális haladásért folytatott harcot. A francia munkás általában el
vileg nem kommunista, de a választások idején a kommunista pártra sza
vaz. El kell ismernünk, hogya Párt és a CGT kivá16an megszervezett, el
sőrangú mozgalmi emberekkel rendelkezőhatalom. A francia kommunista
militáns idealizmus és bátorság dolgában nem egyszer a legjobb katolíkus

világi apostolokkal vetekszik. kockázatot szívesen vállal és a hosszú éve
kig tartő ellenzéki harcba sem fárad bele.

•Az 1. részt lásd a MPE 14. számában.
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A munkáspapok első pillanatttól kezdve ebbe a légkörbe kerültek és
ezzel a kommunista elittel ismerkedtek meg. A CGT emberei kezüket nyúj
tották a papnak és a pap, már pusztán emberi megbecsülésből is, a kinyúj
tott kezet nem utasíthatta el. A kommunista taktika azonban ezt a rokon
szenvet lassanként mozgalmi célokra próbálta kihasználni .

..Te képzett. tanult ember vagy. - vetették fel a kérdést. Többet
kaptál, többet is kell adnod. Ha rád szavaznak, elfogadod-e az üzemi bi
zottsági tagsagot, vagy a szakszervezeti megbízott állását<"

Sok munkáspap az ajánlatot elfogadta. Úgy érezték. hogya szolída
ritás megköveteli, hogy az irányukban megnyilatkozott bizalomra szolgá
latvállalással válaszoljanak. mert másként nem tekintenék őket százszázalé
kos munkásnak.

A baj akkor kezdődött, amikor ezt a centrifugális erőt nem tudta
már ellensúlyozni a centripetális erő. Vagyis: a munkásvíléggal kifejlődött

egyre szorosabb kapcsolatokat nem ellensúlyozták a hierarchiával legalább
ugyanolyan szorosan fenntartott kötelékek. Pedig a munkáspapok elsősorban

az Egyház k ü l d ö tt e i voltak. Nem lett volna szabad tehát bekövetkeznie
annak. hogy a püspökök. az Egyház irányító. tanító és megszenteló hatal
mának felelősei a munkásmisszlók úttörői számára egyre távolabbi, idegen
személyekké váljanak. Amint majd látjuk. a felelősség ezért nem míndíg
a munkáspapokat terhelte.

A m u n k á s p a p o t ezer veszély fenyegette, de saját ere
jén és Isten kegyeimén kívül úgyszólván semmi sem védte. A plébániai
közösség, a fogadóórák rendszere, a napi szentmíse és breviárium, a lelki

gyakorlatok, a keresztény hívősereg közvéleménye sokmindentőlmegvédik
a hagyományos keretekben dolgozó lelkipásztort. A munkáspapnak, aki val
lástalan légkörben, emberfeletti testi, szellemi és szociálls munkát köteles

elvégezni, mindemellett önmagának kellett újabbnál-újabb eszközöket ta ..
lalnia papsága megvédésére .

De térjünk vissza a szakszervezeti problémára. A Missíon

de Paris elsősorban a párizskörnyéki fém - és nehéziparban kezdte el tevé
kenységét. Köztudornasú, hogy ezekben az üzemekben a keresztény szak
szervezet. a CFTC (Confédération Francaíse des Tra vailleurs Chrétiens) még
ma is csak nehezen tud gyökeret verni és a kommunista CGT csaknem e
gyeduralmat élvez. A munkások meg vannak elégedve a CGT-vel. meg
szokták. Amikor tehát szakszervezeti megbízottnak vagy ..permanent" -nek
(állandó szakszervezeti képvíselőnek) választották meg a munkáspapokat, a
CGT kereteibe juttatták be őket. 1954-ben a Mission de Paris-nak 3 papja
vállalta el a ..permanent" tisztséget.

1948-ban. erősen baloldali índításra , megszületík a nemzetközi
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békemozgalom. Az első nagy kongresszust Varsóban tartják, majd két
év múl va, 195ü-ben megszerkesztik a "Stockholmi Kiáltványt", amely til
takozásra szólítja fel a népeket az atomfegyverek ellen. A szöveg igen egy
oldalú és Amerika-ellenes. A francia munkáspapok egy része a munkásmoz
galom-nyomasara a kiáltvány mellett foglal állást és részt vesz az aláírás
gyűjtő akcióban.

A békemozgalom Amerika -ellenes jellegét az az incidens mutatja
legjobban. amely 1952 május 28-án történt Párizsban. Ezen a napon érke
zett meg a francia fővárosba az Atlanti Szövetség új főparancsnoka, Ridgway
tábornok. A békemozgalom és a szakszervezetek tüntetésre szől úják fel a
munkásokat , A jelszó: .Rídgway Párizsban háborút jelent. Ridgway menjen ,
haza!" A tűntetők és a rendőrség között összetűzesre kerül sor. Egy munkás

halálos sebet kap. Több rendőr megsebesül. Vaktában letartóztatnak néhány
tucat runtetőt. Közöttük két munkaspapot. Néhány rendőr. - nem tudni: an
tiklerikalizmusból, vagy rnerí a két pap keményen tiltakozott a durva rnőd

szer ellen - kegyetlen ütlegelésben részesrtette őket. Másnap a sajtóban o
lyan botrány robbant ki ebből. hogy az ügy kivizsgálása után Feltin bíboros,
párizsi érsek is kénytelen volt nyilvánosan állást foglalni.

"Sajnálattal vettem tudomásul, írja, hogy ebben a tüntetésben mun
káspapok is részt vettek. Azonban nem nyugodhatok bele abba, hogya ren
dőrség bárkit is olyan bánásmódban részesúsen, amely sérti az emberi rné l
tóságot. "

A bíboros. bár helytelenfterte, hogy papjai politikai mozgalmakban
vegyenek részt, mindig megértéssel kezelte a munkáspapja it. Sajnos, nem
mindegyik püspök követte a példáját. Voltak, akik a munkás világot egyál
talán nem ismerték és így feszélyezve érezték magukat. hogya rnunkaspa
poknak irány írást adjanak. Következőleghol a merevséget, hol pedig az
engedékenységet vitték túlzásba. A szakszervezeti kérdésben sokszor elmu
lasztották a pan felelősségvállalásánakvilágos határait megszabni. Egyéb
ként a hoz zaértőbb püspökök általában engedélyezték, hogya pap szakszer

vezeti murkát vállaljon, ha máshol nem lehet,a CGT-ben. Ennek az a meg
gondolás volt az alapja, hogy a munkásoknak az örök boldogságr6l csak az
Leszélhet síkeresen. aki földi boldogulásukért is bátran sikrasz.áll ,

A gyárak világát nem ismerő püspökök csak későn kezdtek nyugta
lankodni m u n k á s p a p j a i k l e l k i é l e t e m i att. Hajnalban kelni, el
mélkedés lehetősége nélkül a gyárba rohanni, ebédszünetekben az emberek
kel lenni, munka után csak akkor tudni mísézni, amikor valamilyen beteg
látogatás vagy szociális szolgálat nern veszi el az időt, vasárnap a kis ka
tolikus csoportnak istentiszteletet tartani, azután menni a 99 elveszett u
tán: mindez egyéni lelki töltekezésre nem igen hagyott időt.
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Franciaországban sértés elutasítani azt. aki "Gyere be velem egy po
harra l " - felkiáltással barátságasan hátbaveri az embert. A munkásnők tár
saságát, közeledését. csodálatát szintén nem kerülhette el a munkasként é
lő pap. Igy az érzelmi és testi vonzalmak is a rendesnél nagyobb. kísértést
jelentettek. Hányszor kellett hallaniuk ilyenfajta kijelentésekett "Ti nem
vagytok igazán munkasok, mert nem éltek családi életet. TI nem tudjátok.
mennyi gond van asszonnyal, gyerekkel!"

A legnagyobb veszélyt azonban az i d e o ló g i a i e l h a j l á s jelen
tette. A hit terjesztését egyre inkább egy későbbi szakaszban látták csak le
hetségesnek. Úgy érezték. hogy itt és most a földi boldogulásért folytatott
harcot kell vfvníuk, A hitigazságok hagyományos megfogalmazását idejét
múlmak érezték. Az Egyházat inkább társadalmi tényezőnek tekintették és
külön választották a Corpus Mysticum -től. Ez utóbbit többen a pretetar osz
tállyaI azonosították. A "Világ proletárjai egyesüljetek" és a krisztusi
"Mindnyájan egyek legyetek" tragikusan kezdtek rímelni ebben az új és za
varos "teológiában".

Felmerül a kérdés: az itt vázolt. főként a Mission de Paris papjai kÖ
ZÖtt. elég sok árnyalati különbséggel jelentkező irányzat mellett volt-e más
irányzat. is ~

Volt. Elsősorban az, amelyet P. M a g a n d 5] képviselt az északi
szénbányák jezsuita munkaspapjaí között, Ó határozottan különbséget tett
munkásosztály és munkásmozgalom között, Az előbbínek, szerínte, a pap
teljes mértékben tagjává válhat. az utóbbit azonban, amennyiben marxista
tévedések fertőzték meg. nem szabad követnie. A pap. még ha munkassa
is lett a munkásokkal , elsősorban közvetítő Isten és ember között , A világi
ügyek nem az ö hatáskörébe tartoznak. Magand atya egyszerre lett tagja a
CGT-nek. a CFTC-nek és a szocíalísta FO szakszervezetnek, de azután
míndegyíkbőlkilépett.

Ehhez hasonló elvi á Iláspontot foglaltak el a Billy-Montigny-vidéken
dolgozó bányász-jezsuiták is. (A bányászok itt nem teljesen pogányok. 2
százalékuk templomba jár és a gyermekek SO "/o-át megkeresztelik.) Az a
tyák közösségben élnek. Mindnyájan a bányában dolgoznak. A helyi pléba
niaval összeköttetésben állnak és oda irányítják a megtért munkásokat, A
példaadás mellett sz6val is hirdetik a hitet. A körülményekhez képest szép
eredménnyel.

Az Alpok völgyzarőgatjaínal dolgozó munkáspapok és a Marseilles-i
Loew atya is a közösségí életben látták a lelki kitartásnak a biztosítékát.

"Állítom. írja ez utóbbi, hogy amikor a munkások kezdettől fogva látják.
hogyapapmunkatársuk papi kötelezettségeinek is eleget tesz, nagyonis meg
értik, hogya világi harcban nem vesz részt, vagy csak mint pap vesz részt ...
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A Pere de F o u c a u l d szellemét követő PETITS FRERES DE ]ÉSUS
közösségben élnek, gyárban dolgoznak, este közösen elmélkednek, szak
szervezetekben pedig ..permanent" szerepre sohasem vállalkoznak. Mindig
azt vallották, hogy az osztályharcot nem lehet a krisztusí szellemmel ösz
szeegyeztetni és hogy a mozgalmi harcokban fontosabb a szellem, mínt

a z eredmény.
Az események ez utóbbi irányzatnak adtak igazat. A Mission de

Paris legtöbb papja a marxista behatás és az egyedüllét súlya alatt nem bír
ta tovább a küzdelmet,

A marxizmus természetesen nem közvetlenül, nem keveretlen álla
potban, nem mínt filoz6fiai rendszer gyakorolt hatást rájuk. hanem az úgy
nevezett "keresztény pr o g r e s s z í z m u s " szűrőjén keresztül, mínt egy
korszerű magatartásnak, alkalmazkodásnak és taktikának az elmélete.

Azt a tényt, hogy az Egyház elítélte az ateista kommunizmust (Di
vini Redemptoris). a progresszisták történelmi példákkal pr6bálták zárójel
be tenni. Igy okoskodtak: 1815-ben az Egyház elítélte a Iiberalízrnust, mert
vallásellenes gyökerekből táplálkozott. 1939-ben viszont már egyes teoló
gusok a liberalizmus és a kereszténység közöttí alapvető rokonságat bizony
gatták (pl. az ..emberi személy jogai"). gyakorlatilag pedig az Egyház las
san kiegyezett a liberalizmusból született kapitalizmussal. Hasonlóképpen:
ma az Egyház elítéli a kommunizmust ateista gyökerei miatt , de ki tudja.
hogy egyszer nem fog-e kiegyezni egy többé-kevésbé semleges vagy "meg
keresztelt" marxízmussal ,

A hasonlat nyilvánvalóan sántít. Míg a liberalizmus alapelveibe fog
lalta a vallásszabadságot és gyakorlatilag is többé-kevésbé tiszteletben tar
totta, addig a kommunizmus alapelveiben tagadja Istent és lassú halálra í
téli a vallást. Másrészt a liberalizmus sohasem volt dogmatikusan és politi
kailag centralizált hatalom. Liberális Moszkva nem létezett. Tévedés és
gondolatcsúsztatás az is, hogy az Egyház hivatalos tanításában valaha is ki
egyezett volna a liberalizmussal vagy a kapitalizmussal.

A keresztény progresszizmus francia képviselői között P. M o n t u -
c l a r d domonkos szerzetes emelkedett ki különösen, 1951 végén ..Les évé
néments et la foí" (A döntő események és a hit) címmel könyvet jelentetett
meg. amelyben így foglalta össze a gondolatát:

"A kommunizmus nélkül a munkásosztályban csak uresség.sztagna
lás és kétségbeesés lenne... Az Egyház eddig emberen aluli nívóra helyez
kedett, hogy onnan emberibb magaslatra emelje az emberiséget. Ma az em
beriség önmaga erejéből emelkedik fel és csak akkor fog ismét az Egyház
iránt érdeklődni, ha már az emberi értékeket meghódította. A munkásosz
tály is csak akkor lesz ismét kereszténnyé" ... "Addig szívünkben lefojtva,
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rabságban kell tartanunk az Evangéliumot. mert a vallásos elvek csak aka
dál yozzák a munkásság felszabadulási harcát. ti

1953 márciusában ez a könyv indexre kerül. P. Montuclard-r saját
kérésére Róma megfosztja papi hatalmának gyakorlásától és laikus állapot
ba helyezi.

A m u n k a s p a p o k válsága is ekkor következik be.
1953 folyamán Marseille-ben az Actio Catholica-ban apostolkodó rnunka
sok panaszt tesznek a püspöknél három munkáspap ellen marxista agitálás
rníatt. A püspök ki vizsgálja az ügyet. majd többszöri eredménytelen figyel
meztetés után megvonja tőlük a küldetést, Erre ketten közülük belépnek a

kommunista pártba, a harmadik aláveti magát a püspöki felszólításnak.
Ugyancsak 1953-ban a Míssion de France Lisieux-i szernínáríumá

ban 19 kispap visszautasítja a szubdíakonátust, rnert püspökük nem hajlan

dó ígéretet tenni nekik. hogy felszentelésük után rnínt rnunkaspapok kap
nak beosztást.

Rómában a különböző kongregációkban kevesen értik meg igazán a
válság gyökereit. Nem kitalált dolog, hogy sok egyházi hivatalnok a mun
káspap-mozgalomnak még az elvét is elvetette. Egyikük kíjelentett, hogy
a munkásság megtérítésére felesleges a munkaspapj elég katolíkus bölcső

dékkel, napközi otthonokkal. mínístrans-szervezetekkel és Actio Catholi
ca -val apostolkodní ,

1953. júliusában, miután marxista folyóiratokat találtak a Lisieux-i
kispapok könyvei között, Pízzardo bíboros visszavonja azt az engedélyt. hogy
a kispapok próbaidőre gyárakba menjenek, Augusztusban pedig bezáratja a
szeminéríumot, hogy árszervezését könnyebben meg lehessen valósítani.

Ezalatt a párizsi apostoli nuncius, Mgr. Marella egybehívja a
francia püspöki kart és keményhangú üzenetet közöl velük. amely lénye
gében a következőket tartalmazza: A munkáspapok megbotránkoztatják a
keresztényeket. veszélyt jelentenek a fiatal papság számára és fenyegetik
az Egyház hagyományos mödszereít, Tehát a püspökök azonnal remjeljenek
vissza minden munkaspapot.

A nuncius közbelépését a püspökök többsége megalázónak és túlzó
nak tartja. Úgy érzik. hogy ez az eljárás lélektanilag hibás: a francia ka
rakter nehezen hajol meg a parancsolómód előtt. Ennek ellenére a szá zsz á 

zalékes engedelmesség álláspontjára helyezkednek.
1953.november 5-én F'ei t i n, Li é n a r d é s G e ri i e r bíborosok,

a párizsi, északi és lyoni iparvidékek érsekei XII. Pius pápánál jelentkez
nek kíhaltgatasra. A szentatya megértőnek mutatkozik, Amikor a három
egyházfő kifejti. hogy ők a munkáspapság elvét jónak, hasznosnak és szük
ségesnek Iétjak. k ü l ö n ö s tekintettel a francia m u n k á s s é g r a ,
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és hogy csupán m6dszereiben kell megreformálni. a pápa beleegyezik, hogy
3 órára csök-kentett napi munkaidővel továbbra is a gyárakban maradhassa
nak a munkásmisszi6 papjai. (Sajnos ezt a csökkentett munkaídőt a legtöbb
francia munkaad6 nem fogadhatta el).

Eközben a Míssíon de Paris igen éleshangú nyilatkozatot tesz közzé ,

amelyet - mínt az később bebizonyosodott - a munkáspapok egy erőszakos

kisebbsége fogalmazott meg. Az, aki a főszerepet játszotta. azóta aposz
tatalt.

..Az Egyház magatartása kapitalista és burzsoá••• Az osztályharc
tapasztalati tény (un fait) és elkerülhetetlen. Az emberi személy méltósá
ga megköveteli. •• Az osztályharcban a munkáspapoknak is részt kell ven
níök, különben nem számíthatók a becsületes munkások közé". Lényegében
ilyen és hasonló mondatokat tartalmaz ez a nyilatkozat.

A marxista behatástól mindvégig őrizkedő munkáspapok nevében a
vízierőműveknél dolgozó csoport egészen másként foglalt állást:

..A proletárok világába az Egyház küldött mínket, Ha az Egyház
vísszarendel, nincs többé értelme. jogalapja annak. hogy ott maradjunk."

Bár ezek a papok a mozgalom megszümetését nem helyeselték. pél
dás hősiességgel azonnal engedelmeskedtek a római intézkedések nevében
nyilatkozó püspökeiknek.

1954.március 1. az a határidő, amelyet a gyárak elhagyására ki
tűztek. Ezentúl tilos a napi 8 órai munka, Azok számára. akik nem enge
delrneskcdnek, fegyelmi eljárást helyeznek kilátásba.

A határidő eltelte előtt egy hónappal 73 munkáspap aláírásával til
takozó levél érkezik a püspöki karhoz: ..Nem értjük. hogyan lehet az Evan
gélium nevében megtiltani a papoknak. hogy sokmíllió elnyomott ember
sorsát megosszák és kivegyék részüket ezeknek a harcáb61". Hozzáteszik,
hogya csak napi 3 órát dolgozö papot a francia rnunkás sohasem fogja tel
jes érvényű bajtársának tekinteni.

A határidő letelte előtt 30 munkáspap aláveti magát a felszólítás
nak. A többieket a főpásztorok egyházi büntetésekkel készülnek jobb bela
tásra bírni. ezt azonban meglepő módon éppen a római hatóságok akadá
lyozzák meg.

1954.novemberében az ellenszegülő munkaspapok ..F e hé r k ö n y 
vet" adnak ki. A könyv egyoldalú és marxista szellemű. olyannyira. hogy
a közvélemény, amely Rómával szemben a munkáspapok pártján állott.
kezd kiábrándulni. 1956-OOn újabb 40 munkáspap veti alá magát a püspöki
felhívásnak. Azoknak a száma. akik makacsul továbbra is a gyárakban ma
radnak, körülbelül 50. Ezek közül huszan aposztatainak és megnősülnek.

(Összegezve: 70 engedelmeskedik. 30 ..igent" mond az Egyháznak és
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"nem" -et a püspöki intézkedésnek. 20 aposztatált),
Ha a válság mérlegét kell felállítanunk, a három bíboros véleménye

szolgálhat alapul. Ezek szerint:
l) A munkaspap-mozgalorn gondolata nagy és korunknak megfelelő

gondolat. Megval6sítása. mint rnínden ami új, kockázattal ját.
2) A munkas-élet és a papi hivatás elvben nem zárják ki egymást.

azonban gyakorlatilag nehéz összhangba hozni őket.

3) A francia munkáspapok esetében ezt a nehézséget még növelte a
marxista behatás. Sokan közülük i d e a l i z m u s b ó l és nem a "békepapok"
megalkuvasaből, a munka civilizációjáért folytatott harcban a marxista mód
szereket követték. anélkül, hogy a kommunizmus elméletét és gyakorlati
embertelenségét ismerték volna. Igy többen. amikor úgy érezték, hogya
"szociológiai Egyház" és a munkásosztály között választaniuk ke ll, a muri

kásosztályt választották.
4) Mindez valőszfnűleg nem öltött volna ilyen tragikus rnéreteket,

ha jobb felkészültséggel. egységesebb és erélyesebb vezetéssel , közelebbi
püspöki "gondviseléssel" s ellenőrzéssel indult volna meg az egyhaztörté-e
nelern egyik legmerészebb mozgalma. Igy a kommunista párt sem kürtöl 

hétte volna világgá propagandajában. "Azért Jöttek közénk, hogy megtérít
senek, Valójában mí tér úettük meg őket"...

A válság és a "sebészeti beavatkozás" ellenére a mozgalom óriási
eredményeket ért el. Felrázta a közvéleményt és a katolikus felelősök lel
kiismeretét. Igy megvalósította a szentéletű S uh a r d biboros prófétai sza

vát: "Ti lesztek az egyháziak élő rossz-lelkiismerete." Egyedül Isten a tu
dója annak, hogy hányateistát térítettek meg ezek az önmaguk hitéért is
kétségbeesett harcot vívó apostolok.

ts ezért nem is kell múlt időben beszélnünk. A válság a rnűlté , a
mozgalom a jelené és a jövőé, Megtíszrulva, megszilárdulva ma új utakon
készülődik a mozgalom,

3. A m u n k a s v m í s s z í ó új utakon

Először is a M i s s i o n d e F r a n c e -t szervezték újjá. Egy évi szü
netelés után 1954-ben a szeminárium újra megnyrlt, Lisieux helyett a Yon
ne-rnegyeí Pontigny-ban. XII. Pius pápa "Omnium ecclesíarum" című

apostoli levelében (constitutio apostolica) új starust ad a Missziónak. Pon
tigny jogilag "praelatura nullius" lesz. Ordínáríusa, legfőbb felelőse: Lié 

nard Lille-i biboros-érsek. A szeminárium igazgatójává Morel szulpiciá
nus atyát nevezik ki. akinek egyénisége rendkívüli hitet és energiát sugá
roz. A 200 Lisieux-ben szabadságolt kispap köztil csak 70 jön vissza. 7 új
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csatlakozik hozzájuk. A második évben 1956-ban azonban már U6-an van
nak. Jelenleg a létszám némi hullámzással állandó marad.

A szernínáríumban a komoly teológiai és lelkiségi kiképzés mellett
a testi munkának és szakmatanulásnak is fontos szerep jut. A modern filoz6
fiákat , közöttük elsősorban a marxízrnust kritikával tanítják. A hittudományt
nagyrészben a kor ateista irányzatainak figyelembevételével adják. A kö
zösségben egyetlen alkalmazott sincs: rníndenről a kispapok gondoskodnak.

A Mission de France-ban .,inkardinált" kész papok száma 1961 feb
ruárjában: 320. Az elkereszténytelenedett falusi és városi központokban 4
tagú zníssztés közösségekben élnek, amelyekben egyházmegyei papok is
részt vehetnek. Velük együtt a Mission de France 400 felszentelt pappal dol
gozik.

Gyakorlati mödszereíket nagyobb közösségi összejöveteleiken beszé
lik meg. Rendszerint három szakaszra osztják fel a tevékenységüket,

1) Felveszik a kapcsolatot a maradék hivek kel és azokat a
postoli szellemmel töltik el. Közöttük a középszerűséget nem tűrik.(Pl. sa
játkezű templomtatarozás, önkéntes hívek bevonása, liturgikus élet elmé
lyítése, új rendszerű hitoktatás, laikus hittanítók bevonása, a plébánia azo
nosítása a ..míndenkí otthonával", sth.},

2) Megszervezik a z A c t i o C a t h o li c a -t , a világi hívek missziós
tevékenységét. (Szakszervezeti csoportok, harc a lakásínség ellen, iskola
kérdés, stb).

3) Felveszik a kapcsolatot az elkereszténytelenedett tö
m e g e k k e l. (A keresztelés mély, egyháztani értelmének hirdetése, csa
ládlátogatások, hitoktatás felnöttek számára, sajtő, részvétel a közmunká 
ban, stb).

A M i s s i o n d e Pa r i s -ban 1960 végén a párizsi érsek kUlön en
gedélyével 12 munkáspap dolgozik, ismét napi 8 órai rnunkaídővel. A szak
szervezetnek tagjai, de vezetószerepet nem vállalnak. Kettesével dolgoz
nak egy-egy gyárban. Munkás-plébániákon, nem-munkáspapokkal együtt
laknak, rnínt a közösség tagjai. Igya hagyományos helyhezkötött médsze
rek és a missziós m6dszerek között kölcsönös kiegészítés viszonya fejlődik

ki. Az új hivatások nem hiányoznak, de egyelőre az érsek nem akarja a
12-es létszámot túllépni. Sokan kissé írőníkusan azt mondják, hogy ez a
tizenkettő olyan, rnint egy ..volt harcosok bajtársi közössége", mások azon
ban az új munkaspap-sulus csíráját látják bennük. Róma tud a dologról és
hallgat61agos beleegyezését adja, még az 1959-ben megjelent szigorító
rendelet ellenére is. Joggal tételezhetjük fel, hogy az Egyház felelősei e
gyáltalán nem vetették el végleg a munkáspapság gondolatát.

P. Loew Marseflle-I munkásplébániája, a Prado papi kongregáció
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lyoni közössége, ahol Mgr.A ne el segédpüspök. a Prado feje, cipészrnun
kával "keresi kenyerét" és mindazok a kezdeményezések. amelyek a mun 
káspapi életét a közösség és az erőteljes központi fegyelem alapjára helyez
ték, tovább működnek.

Meg kell említenünk még a Párizs melletti L' Ha y-1 e s - Ro s e s 
ban letelepedett bencéseket. akik a teljesen kontemplatív beállftottságú
Pierre-qui-víre-I apátságból "szakadtak ki", hogya főváros egyik legel
hanyagoltabb munkásnegyedében keltsenek új életre egy halott plébániát.
Jó bencésekhez méltóan a liturgia adaptálásával és kifejlesztésével kezdték
a munkat, jó apostolokhoz híven pedig felújították az őskeresztény "Agapé"
szokasst, Minden vasárnapi szentmíse után közösen reggelizik a hívő nép
ezen a plébanían, ami annál is szükségesebb, rnível csaknem míndenkí ál
dozik. Igy lassan a szentmíse "Corpus eucharisticum"-ja a "Corpus Mysti
cum" érzékelhetővalóságba vezet. - Ezenkívül a bencés atyák erőteljes

szervező munkával a környékről néhány év alatt úgyszólván teljesen kiszo
rúották a lakásnyomort. A papok maguk is kivették részüket az építkező

és tatarozó munkából. Egyszer egy kommunista mílitáns háza leégett. Más
nap a bencések és a katolikusok ott voltak. hogy az újjáépítést megkezd
jék: Igy sok szélsőséges emberből tűntek el a kxrolíctzmusröl alkotott elő
ítéletek.

A közösség alapítója, P'. de Féligonde OSB mondotta: "Meg
győződésünk. hogy aszociális problémákból kiindulva biztosan eljutunk a
szociális harmóniához... - Tíz év alatt L' Hay-Ies-Roses-ban a gyakorló
katolikusok száma 250-ről 1200-ra emelkedett, s itt a "gyakorló" jelző gya
kori aldozöt, apostolkodó, közrnunkat önként vállal6 hívőt telerit. Elit-kö
zösséget akarnak, amely kovász lesz a tésztában.

A mezőgazdaságban, a halászhajókon működő rnunkaspapokröl kü
löu fejezetet lehetne írni. A M i s s i o n d e l a M e r, a Fr er e s Mi s-
s í o n a í r e s des Campagnes, a vándoréletet élőFils de la Cha-
r i té: megannyi dicsőséges fejezetnek adhatnak cűnet, Őket úgyszólván
semmilyen marxista behatás sem éne. Igyegyházfegyelmi eljárás sem in
dult ellenük. Az ő csendes munkájuk törés és válság nélkül folyik tovább.
Azok körében ébresztik fel a hitet. akik közül sokan a városokban teleped
nek le, hogy a paraszti világból kilépve az ipari munkásság sorait táplálják.

A háború óta Franciaországban olyan az Egyház missziós lendülete,
mínt egy megáradt folyóé. Semmiféle gyengeség, túlzott lelkesedésből fa
kadó túlzás, semmiféle emberi gyengeség vagy kudarc sem vethet gátat ne
ki. Ma a munkáspapok mozgalma a lábadozás és az új munkára való felké
szülés állapotában van. A szervezetlenség, a hiányos felkészültség. az ide
ológiai elhajlások gyermekbetegségek voltak. Megfogyva, megacélozódva,
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a püspöki kar felelós és jóakaratú irányttása alatt csak a jeladást várja az
új mozgalom, hogy ismét elinduljon a korlátlan hódítisok útján. Mint jó
kovász a három véka ltsztben, a munkáspapok mozgalma arra hivatott. hogy
átjárja a Krísztust fájdalmasan nélkülöző munkásvilágot. Vannak ma még
általánosan keresztény országok. amelyekben a munkásság is még elfogad
ja a vallást és li "gyári lelkészeket"• Isten a tudója. hogy elég méíy-e a
hitük ahhoz, hogy anagy modern harcokat lelkileg túléljék. Ami Francia
országot illeti, ahol vallástalanná lett a munkásosztály egésze, a munkás
pap mozgalmon kívül nehezen lehet elképzelni olyan erőteljes mísszíös i
rányzatot. amely meg tudná győzni a népet arról, hogy az Egyház ma nem
csak védekezni. de hódítani is képes. És a francia példa talán más, forra
dalrnaktél megrendített országok egyházainak is okulására szolgálhat a je-

lenben vagy a jövőben. Gán6czy Sándor

* * *

A LELKIGYAKORLATOS MOZGALOM EURÓPÁBAN

Kétségen kívül áll, hogy az evangéliumi, nevezetesen papi lelki
ség egyik fontos iskolája, fenntartója és előmozdítója a lelkigyakorlatok.
Végzésükön és elméleti tanulmányozásukon kívül nem érdektelen, hogy mi
a helyzet a lelkigyakorlatos mozgalom szempontiabél. A lelkiség elsősor

ban a kegyelem műve és a természetfölött! rendbe tartozik, azért statisz
tikai adatokkal ezt nem lehet kífejezní , Ezek az adatok mégis jellemzők.

mert mutatják a lelkek érdeklődési irányát. az Egyház. a lelkivezetők e
rőfeszítéseit, mindent együttvéve: a Gondviselés útját. A természetfeletti
világrendben a nbei1Ső" kegyelmek rendesen "külső" kegyelmekhez vannak
kötve. és ha nem is fedik teljesen egymást. legalább Indíkatív kapcsolat
ban vannak.

Itt meg akarjuk világítani. hogy mi a helyzet lelkigyakorlatosszem
pontból Európa legjelentősebb országaiban. Teljes statisztikai képet nem
tudunk nyűjtant. de azt hisszük, hogy amit közlünk. az lényegében rávi
lágít a mai helyzetre.

Előre kell bocsátanunk. hogy a holland és francia helyzetképünk
nem a Iegűiabb, hanem 4-5 évvel ezelőtti tanulmány eredményeit adja.
Ismerve azonban a lelkigyakorlatos mozgalom természetét. kimondhatjuk.
hogy lényeges változás azóta nem állott be ezen országokban sem. Az o
laszországi helyzetkép a legiiiabb fejleményeket öleli föl.

Taglalásunkban főleg két szemponttal foglalkozunk: a lel
kigyakorlatoz6k toborzásával és a lelkigyakorlatok lefolytatásaval,
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HOLLANDIA
A holland lelkigyakorlatos mcsgalomban a jezsuiták vezetnek. Lel

kigyakorlato! rnűvük ötvenegynéhány éves. Négy kítünően felszerelt ház
ban dolgoznak. amelyek az ország katclíkus tartományaiban úgy vannakel
helyezve, bogy fekvésük, megközelíthetőség szempontjából a legkedvezőbb

legyen. Befogad6képességilk 70-SO személy. de a vezetők ideális csoport
nak a 60-as létszámot tartják.

A lelkigyakorlatozók toborzása
A házak állandóan teltek. szmte zsúfoltak. Ennek az állandóan telt

Iétszámnak és általában a holland lelkigyakorlatos mü sikerének nagy titka
a lelkigyakorlatozótoborzás kitünő megszervezése, amelyre a Páterek kez
dettől fogva nagy gondot és sok fáradságot fordítottak. 50 év következetes,
áldozatos munkájának eredménye, hogy lelkigyakorlatok végzése valóság
gal hagyománnyá vált Hollandiában. Ehhez megvoltak bizonyos a 1a p fe I
t é t e l e k: egyrészt a hollandok szervezési és szerveződésí hajlama. más
részt az a körülmény, hogy szervezőrnunkája még meglehetősenérintetlen
talajt talált. a vallésí élet nem volt agyonszervezve. harmadszor sikerült
a világi papok teljesmérvű együttműködésétbtztosűaníok. A lelkipásztorok
hamar megértették. hogya lelkigyakorlatok kitünő segítség a plébánia hit
életének fellendítésére. ezért el is vállalták a propaganda- és toborzótevé
kenységnek nagy hányadát. A Páterek egyöntetű véleménye szerint a vilá
gi papság nagyméretű aktív bekapcsol6dása nélkül a lelkigyakorlatos mea
galom soha sem lett volna azzá, arnivé vált. A lelkigyakorlatos mozgalom
ennek következtében úgy szerepel , mint a p l é b á n i a "f e l é P ít m é n y er:

A világi papok toborz6munkája mellett az évek folyamán egyre na
gyobb szerephez jutottak a világi apostolok. Ezek a férfiak a volt lelkigya 
kcrlatozékbél toborzódnak és rnínt alkalmazottak, munkások, hivatalnokok
saját üzemükben, hivatalukban, és Ott is bizonyos szakcsoportban beszélik
rá és szervezik társaikat a lelkigyakorlatra. Akcióbalépésük azt eredményez
te, hogy eredetileg a papi szervezésael Iétrejövő "plébániai csoportok"(a
melyekben a legkülönfélébb hivatásbeliek voltak együtt) átalakultak h i 
vat á s cs o p o r t o k ká. A mcstaní kurzusok már színte kivétel nélkül hi
varascsoportok szerint alakulnak. a papok is eszerint küldik hfveíket,

A m u n ka a d ó k általában nem akadályozzák (a protestánsok sem)
munkásaik részvételét a lelkigyakorlatokon, még akkor sem, ha emiatt 2
3 napra ki kell állniok a munkából. Elég hamar megértették, rnít jelent a
lelkigyakorlat a munkások lelkinyugalma, a munkafegyelem és becsület
szempontjából. Sok esetben még azt is rnegteszlk, hogy a lelkigyakorlat
míatt elmaradt munkanapokra megtérítik a munkás bérének SO %-át. A lel
kigyakorlatos házak építéséhez is jelentékenyen hozzájárultak.

56



Egy-egy üzemben általában egy főpropagandista dolgozik 2-3 segí
rőtarssat. Gyakran mesél ík, hogy eljönnek csoportjuk lelkigyakorlatának zá
róünnepélyére, ott felszólalnak, megköszönik a részvételt, egyszóval a lel
kigyakorlat-zárás kedvező hangulatában igyekeznek kimélyíteni a baráti
kapcsolatot, hogy a jövő toborzasi munkáját elősegítsék. A Páterek nagyon
szívesen látják őket ily alkalmakkor, ugyancsak a baráti kapcsolat ébren
tartása végett. Ezenfölül egy nyári vasárnap délutánján az összes propagan
distát összehozzák egy baráti együttesre. megvendégelik őket stb. Ez a meg
tisztelő bánásmód igen nagy hatással van a ragaszkodás és jövő rnunka szem
pontjából. A lelkigyakorlatos ház e nagy ünnepét megrendezik a papi pro
pagandamü számára is, még nagyvonalúbban, egésznaposan, amelyen közös

istentisztelet és elmélyítő előadás is szerepel. A lelkigyakorlatos ház leg
bensőbb baráti körének találkozása ez. a barátság jutalma a munkáért.

Minden lelkigyakorlatos házban egy Páter beosztásszerúen
él a propagandának. Elsősorban ő tartja fenn a személyes kapcsola
tot a papi és laikus propagandistákkal és látogatja a csoportokat. Amit a pa
pok és propagandístak a maguk plébániáján, üzemében végeznek. azt ő kör
zetszerte teszi. Ez igen nehéz és áldozatos munka. Az embereket egyenkint,
személyes meggyőződésselkell rávenni a lelkigyakorlat végzésére, mert
Hsenki sem lelkesedik a lelkigyakorlatért a végzése előtt, hanem csak utá
na" . Templomokban szeritbeszédeket tart a lelkigyakorlatokról. Az év ele
jén végigjárja a körzetét, kihirdeti a kurzusokat, az alakuló csoportokat
3-4 hónappallelkigyakorlatuk előtt meglátogatja. Kb. egy hónappal utána,
amikor még nem múlt el egészen annak jó hangulata, újra fölkeresi. hogy
fölelevenítse az emlékeket, a lelkigyakorlat gyümölcsét. Az év folyamán
általában 2-3-4-szer végiglátogatja az egyes csoportokat. Ez az illető cso
port rekollekciója is egyúttal: gyóntatással, szentbeszéddel, közös ájtatos
sággal. A propagandista Páter ezt az élő. baráti kapcsolatot tartja toborzás
szempontjából a legfontosabbnak. Elsősorban a papokkal és a laikus propa
gandistákkal tartja fenn ezt a barátságot. Mivel egy jó propagandista nagy
érték a Ház számára. igyekeznek megismerni. családi. társadalmi körülmé
nyeit, esetleges nehézségeit és szükség esetén segítenek is rajta.

Mivel ilyen intenzív munkár61 és álland6 kapcsolatről van szö, ter
mészetes, hogy ez csak bizonyos területen és korlátok közt lehetséges. Va
lóban, minden lelkigyakorlatos háznak megvan a maga kerülete. Püspöki
határozat alapján propagandát csak ezen a körzeten belül fejthet ki (bár lel
kígyakorlatozőt, ha önként jelentkezik, bárhonnét fel vehet). Ez a kerületi
beosztás lehetövé teszi a konkurrencía e lkerülését.a propagandista Páter szá
mára a kerület jó kíisrnerését, alapos átgYÚIását és a lehetőséget arra, hogy
a kurzusokat megfelelőképpen ossza be az egyes csoportok számára.
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Fontos probléma a lelkigyakorlat költségeinek e l ő t e >

r e m t é s e. A munkások közül sokakat főleg ez a kífízetendő összeg tart
vissza a lelkigy akorlat végzésétől. Egyrészt nem keresnek a lelkigyakorlat
alatt. másrészt kiadást jelent. Föntebb említettem. rniként oldódik meg
sokhelyütt a probléma első fele, t.La keresetelmaradás, Az ellátási díj e
lőteremtésére is vannak megoldások. Először is, munkásoknál 5 guldent
megfizet a szakszervezet (az egész ellátás 13.50 guiden); aztán lelkigya
korlatonkint kapnak 1 gulden államsegélyt (4 gd =1 dollár). Legfontosabb
azonban, ami minden íelkígyakorlatozót érint. hogya Páterek az egyes
plébániákon megallapították a "Retraite-Penning" -et, a lelkigyakorlatos
kasszát. Ez egy lelkigyakorlatos célra gyűlő pénzalap a plébánia kezelésé
ben, amely évenkint a hívek szabad hozzájárulásából jön össze azok segé
lyezésére, akik a következő évben lelkigyakorlaton vesznek részt. Ez a kasz
sza annyi segélyt oszt ki az egyes résztvevőknek. amennyi éppen jut. Min
denesetre jelentékenyen előmozdítja a lelkigyakorlaton való részvételt a
szegényebbek számára. Az összes Páterek igen nagy fontosságot tulajdoní
tanak ennek a kasszanak. Van, aki az egész propagandamúben ezt látja a
legfontosabbnak, már azért is, mert a hívekben igen gyakorlati m6don tart
ja fönn a lelkigyakorlatos hagyományt. Ennek a hagyománynak fontos gyü
mölcse pl. az is. hogy minden község és városháza önként megküldi a lel
kigyakorlatos háznak a katonai szelgálatea bevonuló fiatalok névsorát és ef
mét, A Pátereknek egyéb dolguk sincs, rnínt megküldeni a meghívókat az
egész Hollandiában ismert "Rekruta -Ielkígyakorlatra" .

A lelkigyakorlat lefolyása
Egy -egy házban 7-8 Páter dolgozik. Ezek mással nem is foglalkoz

nak, mínt lelkigyakorlat-adással. Egyik adja a lelkígyakorlatot, egy másik
különösképpen segédkezik mellette , ő adja a napi 1 konferenciát. Ez egy
gyakorlati instrukció, adására gyakran külsőket is meghívnak: pl. a katonai
szolgálatra bevonulókhoz egy tábori lelkészt és katonaorvost. A többi Páter
főleg a lelkígyakorlatozók látogatásában és gyóntataséban segít. A lelkigya

korlat folyamán ugyanis rnindenkít legalább egyszer meglátogatnak a
s z o b á j á ba n, felajánlkoznak lelki problémái megtárgyalására, ha erre
hajlandónak mutatkozík.

A világiaknak szánt lelkigyakorlatok két és fél naposak. Napi két
háromszori rekreáció rendszeresítve van. Ezeken kívül azonban komolyan
veszik és ellenőrzik a szilenciumot. A Páterek szobái úgy vannak elhelyez
ve, hogy onnét könnyen szemmel lehet tartani a házat és parkor is. Aki a
kar. tarthat teljes szilenciumot is. A bánásmód és hangulat általában na
gyon barátságos és családias. Semmiféle feszültség vagy elfogódottság nem
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tapasztalható egyik részről sem. Az ebédlőben szilencium van. Az ülések
itt nem egymással szemben. hanem egyirányban. az olvasóasztal felé néz
nek. mint egy elóadóteremben. Ez a beosztás megkönnyíti mind a csendet.
mind a felszolgilút. A szobában csak az elmélkedések utáni 15-20 perces
konsz1derációk és éjszaka idején tartózkodnak. egyébként állandóan a föld
szinti közös helyiségekben foglalkoztatják őket.

Naponta négy elmélkedést és egy konferenciát tar
t a n a k , Kétszer van negyedőrasmagán Ielkíolvasés, mindenki a saját köny
véből végzi. de közös helyen. Ugyancsak közösen végzik él keresztutat és a
rózsafűzért is. Szentgyónás a második nap délutánján esedékes.

A lelkigyakorlatnak rekreációs és két és félnapra lerövidített formá
ját a holland Páterek az ottani viszonyokés jellemhez alkalmazottnak íté
lik. Kísérleteztek a három teljes napos kurzussal is, de ez világi emberek,
főleg a fiatalok számára hosszúnak bizonyult, mivel elmélkedni nem tud
nak. a harmadik napon fáradtak, unottak. A második napi gyónás után ne
héz volt fegyelmet tartani. A kétnapos rendszerrel ezt elkerülik, másrészt
viszont több kurzust tudnak beállítani és így több embert átformálni Szent
Ignác iskoláján.

Az összes holland lelkigyakorlatos házak - a nem jezsuita kézen le
vők is - azonos rendszerrel és mödszerrel dolgoznak. Többször ismételték
előttem: ..máshová nem érdemes elmenni, hiszen mindenütt ugyanazt fogja
látni" •

FRANCIAORSZÁG
Franciaországban összesen öt lelkigyakorlatosházat látogattam mf".g.

Ebből négy jezsuita vezetés alatt áll: Mouvaux (Lílle), Clarnart (Párizs).
Chatelard (Lyon), St. Egreve (Grenoble) és egy világi papok kezében van:
Chateauneuf de Galaure.

A francia helyzetet lelkigyakorlatos szempontból nem olyan köny
nyú áttekinteni és leírni. mint a hollandot, Míg ez utóbbiak a nálunk is is
mert hagyományos mödszerekkel és egyöntetűen dolgoznak, a francíáknál
nehéz egységről beszélni. Ami van, az is egészen más természetű, sokkal
tágabb értelemben kell venni. Talán így lehetne kifejezni: egységesek az
útkeresésben. a próbálkozásban. A lelkigyakorlatosházakról is elmondható.
ami a francia papság munkáját az utóbbi években jellemzi: rádöbbentek ar
ra, hogya hitetlenség, pogányság elöntötte az országot, rnost tehát igye
keznek rnentení, ami még megmaradt. megakadályozni a pogányság tér
hódítását. visszaszerezni, amit lehet. Ez az igyekezet elsősorban próbál
kozásokban, új utak, módszerek keresésében nyilvánul. bár egy-egy ered
ményesnek ígérkező eszközt ígyekeznek átvenni és az apostoli tevékeny-
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ségben általánosan alkalmazni. A franciák úgy is, mint apostoli munkások
és mínt közönség is índivídualísták, ezzel a helyzettel számolni kell. Tud
ják, hogy munkájukkal tömegeket nem érnek el, de nem is akarnak. Tu
datosan egyéni, elít-munkat végeznek. Amikor az egyik házban, ahol át
alakűásí munkák folytak, megkérdeztem, hogy tekintettel a közellakó nagy
tömegekre. nagy lehetőségekre, szándékoznak-e a házat bővíteni, azt fe,..
lelték. hogy nem; ahhoz a természetű munkához, amelyet ők végeznek.a
ház egészen megfelel.

Az in-dividuális jelleg
a lelkigyakorlatosházban azonnal szembeszökík. Az elég kicsi épü

letben nem egy csoport végez egyszerre lelkígyakorlatot, hanem 3-4 kisebb
csoport is - nem beszélve azokról, akik egyénileg lelkigyakorlatoznak. Ez
utóbbiak főleg papok, de világiak is vannak állandóan. Mindenki akkor jön,
amikor éppen ideje van rá. A világiak természetesen egy Páter pontjai sze
rint és vezetése alatt Végzik a lelkígyakorlatot, A papok legtöbbször telje
sen egyedül, csupán bent laknak a házban, gyónásukat végzik az Atyáknál
vagy lelki és pasztorális problémáikat beszélik meg velük.

Ebből az individuális jellegből problémák származnak a Ház vezeté
sét illetően. Biztosítani kell pl. hogy az egyes, esetleg más fegyelmet kö
vető, csoportok ne zavarják egymást az amúgy sem nagyra méretezett ház
ban. Van úgy, hogy bár hely éppen volna, vissza kell utasítani egy rekol
lekcióra jelentkező csoportot, mert zavarnák a szígorűbb szilenciumban
végzőt,

Másik jellemző vonás ahollandoknál megfígyelhető specializáló
törekvésekkel szemben: ennek ellentéte. Tudatosan és szándékosan és kizá
rólag "kevert" csoportokat találunk Chateauneuf-ben, amint erről majd szö
lesz. Specializálódáson a kurzusok műveltség, foglalkozás, kor és nem sze
ríntí beosztását és azt értem, hogya lelkigyakorlat pontjai ezeket a körül
ményeket különösen figyelembe veszik.

Egy bizonyos "specializáló" irányzat mégis megfígyelhető, és jelen
leg talán ez a legfeltUnöbb próbálkozás a francia lelkigyakorlatos há.zakban:

a jegyesek és házaspároK lelkigyakorlata .
Ez a próbálkozás 15-20 esztendeje folyik, egyes helyeken még a há

ború előtt kezdték. Minden jezsuita Házban megy, mégpedig szép szám
mal és egyre sűrűbben, Adják páronkínt és csoportosan. Tulajdonképpen
egy újabb lelkiségi irányzatról van szö, azokkal a kérdésekkel kapcsolatban,
melyek újabban az A.C. útján kerültek megvitatásra: rní a laikusok helye
és szerepe Krísztus Titokzatos Testében, rní a laikus lelkiség, a laikusok
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tökéletessége, és ezzel szeros kapcsolatban a házassági állapot lelkisége és
tökéletessége. Gyakorlatilag az ijesztő válási járvány indította el az ilyen
lelkigyakorlatok adását. Amit nem lehet megértemi az emberekkel kint a
szeritbeszédek és egyéb pasztorációs eszközök útján, talán sikerülni fog lel
kigyakorlatos keretben. A válások okát u. i. nagyrészt abban látják, hogya
megkeresztelt, de vallásilag teljesen tudatlan, a házasság keresztény tar
talmát nem ismerő házasoknak rossz a fogalmuk a házasságról, azért an
nak terhét nem akarják és nem képesek viselni.

Tk. nem lelkigyakorlatról van itt szó, annak igazi értelmében. ha
nem rekollekciószerú tanfolyamról- mi a keresztény házasság. A jegyeseket
páronkint vagy csoportosan hívják meg kb. egy hónappal a házasságkötés e
lőtt, általában 2 napra. de van ennél rövidebb re kollekció is, ha a jegyes
párnak nincs több ideje. A férfiak mindig benn laknak a Iekígyakorlatoshaa
ban, a leányokat egy külön villaépületben helyezik el, ha a háznak van i
lyen tartozéka. Ha nincs, egy közeli (apáca) penzióba mennek, A pontokat
rendesen közösen hallgatják, szükség szerínt férfiak- nők külön -külön, le

hetőleg párbeszédes formában: kérdéseket tesznek föl és problémákat olda
nak meg. Az igazságra. a helyes eljárásra való rávezetéssel dolgoznak. Sok
példát, történetet hoznak, leveleket olvasnak föl rendesen olyanoktől. a
kik már ott résztvettek a lelkigyakorlaton. Sürgetik az imádságos reflexiét
a hallott igazságokról. Az ebéd közös, rekreáció is van, de azonkívül szí
lencíum.

A tárgyalt témákra és beosztásukra nézve az egyes házak és Páterek
szerínt eltérések vannak. általában azonban a házasság teológiáját adják,
kb. a következő vázlat szerint: A szerétet lényege: adni. Isten: a Szeretet,
Isten szeretete irántunk, a rní Istenszeretetünk. Hitvestársi, felebaráti sze
retet. A keresztény házasság. Egysége, lényege. céljai. A házasság, mint
szentség, teológiája. A házasság lélektana. Egyesülés a házasságban: lelki,
kar a kterb eli , testi. Termékenység: születésproblérna . Házassági tisztaság.
önmegtartóztatás. Apostolság.

A jegyeslelkigyakorlaton nem tárgyalják a házasság minden problé
máját, hanem csak annyit, amennyi egyelőre szükséges. A szándék ugyan
is az, hogy a jelenleg végzők majd később visszatérjenek. és így fokozato
san kiképezzék öket a keresztény házaséletre, oly rnértékben, amint a kü

lönféle problémák jelentkeznek. Ezek volnának a "fol Yta t á s o s l e 1 k i
g y a k o r l a t o k ". Az egyik Páter négyszeri folytatást tervez, míndegyt
ket megfelelő tárgykörrel. Míután a csoport ezeken a fokozatokon végig
rnent, (ami jónéhány évbe telik) a Páter alkalmasnak ítéli öket arra, hogy
egy igazi ötnapos lelkigyakorlatot végezzenek. Itt is természetesen a gyön
ge vallásos nevelést kapott házasokról van szó, akik pogány környezetben
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élnek. de [óakaratúak, Ezeknek iskolán kell keresztülrrienniök, míg elmé
letileg és gyakorlatilag kiképződnek oly keresztény csa ládokká, amelyek'
sugárzó központ tudnak lenni a félkeresztény vagy pogány környezetben.

Lyonban jelen voltam egy ilyen folytatásos-lelkigyakorlat második
szakaszán: kétéves házasok. a kétévelőtti jegyescsoportnak kbva fele jött
el. A többi akadályozva volt gyerrnekvaras, rnessztreköltözés vagy más ok
nál fogva. amint ez a fölolvasott Iévelekből kitűnt. Míndenesetre látszik.
hogy ezek a fiatal házasok komoly áldozatot is hoznak a lelkígyakorlatért.

Vannak a házas lelkigyakorlatok közott nem-folytatásosak is, főleg
olyanok számára, akik valamely okból egyénileg jönnek. Ezek rendesen hí
vő katolikusok és a tökéletesebb életre törekszenek. A lelkigyakorlat is er
re van beéllftva : megismertetni a házassági tökéletességet. segú megolda 
ni a közös élet problémáit. a lelki egységet. megismerni egymást. megér
tetní, hogy a másiknak is vannak problémái lelki téren. tehát beszélni kell
egymással lelki dolgokról. seg úení egymást. emelni a lelkiélet közös meg

becsülését. Már itt. a lelkigyakorlat alatt kezdik megbeszélni egymás közt
a hallottakat és egyéni észrevételeiket. Amit itt begyakorolnak, könnyebb
lesz folytatni odahaza.

Az eddig ismertetett lelkigyakorlattipusok nem zárják ki természe
tesen egyéb férficsoportok Ielkígyakorlatat, Azonban a diáklelkigyakorla
tokat kivéve. ezek a csoportok sz íntén inkább gyér Iatogatottséguak és az
alkalomszerűség benyomását keltik, minthogy hiányzik a szervezés. Vikend
lelkigyakorlatoknak vagy rekollekciónak lehetne őket nevezni: nagyrészt
szornbat estétől vasárnap estig vagy hétfő reggelig tartanak. Látszik. hogy
az emberek munkakörüket nem tudják otthagyni. Hétközben ezek a lelki
gyakorlatosházak üresek.

A szilencium
elég mcstoha bánásmódban részesül. A rekollekciók és egyéb lel

kigyakorlatnak nem nevezhető összejövetelek meglehetősen zavaros és ne
hé z helyzetet teremtenek: rnivel ezeken a csendet nem lehet megkövetel>

ni, zavarják a teljes szilenciumban végzőket. Úgy Ianam.bogy kisebb-na
gyobb okból könnyen feloldják a sztlenciumot még az igazi triduumnál is:
pl. a csoporttal érkező világi pap sürgetésére. vagy a ííatajsagra, összeís

merkedésre való hivatkozással stb. Olyan világi papoktól sem kívánják meg
a csend betartását, akik a Kódex által előírt lelkigyakorlatot végzik. Ön
kéntes papi csoportnál. vagy egyénileg végző felnőtteknél. házaspároknál
igen. De még itt is gyakori. hogy az ebéd és vacsora után a lelkígyakorla
tot adó Páter együtt rekreal lelktgyakorlatozóíval , Nagy nehézség. hogy nincs
hagyomány. Ami volt. a háborúban elveszett. Ezen többen sajnálkoztak.

62



Egy tapasztalt Páter. akit papok és világiak sokan felkeresnek ta
náeskéréssel, világosan kifejezte előttem az elvet: A lelkigyakcrlatosház
"kUlső ÍIányítására" ("directiOll extéríeure") nézve a legfontosabb a sztlen
cium miIieu-jét megteremtení, hogy ez áthassa a lelkigyakorlatozókat és
így az imádságos reflexió lehetséges legyen. Ha a körülmények míatt ezt
nem lehet míndíg megkövetelní, az elv akkor is világos: a teljes szilenci
um megtartása felé kell haladni. A rnouvaux-í gyakorlat az. hogy ha nem
is úják elő a csendet. de buzdítanak rá rníndenkít. Aparkot kettéosztják.
beszélgetén csak a Ház előtti részben szabad folytatni. míg mögotte mín
dig teljes csendnek kell uralkodnia. Ugyanez a Páter véleménye: a szflen
ciumnak és az összeseedettségnek igen fontos előfeltétele il megfeleIóené
pftett ház. Legyen világos szerkezetű, tágas folyosókkal. termekkel. elég
nagy kerttel, hogy ne keltse a zsúfoltság benyomasau az emberek eléggé
szabadon mozoghassanak és egyedül éreznessék magukat.

A lelkigyakorlatos -toborzásra
nézve is lényeges különbségek vannak a holland és francia helyzet

között, Az egyéni lelkigyakorlatok. az alkalomszerűség. a jegyesi és há
zastársi lelkigyakorlatok sajátos toborzasi rendszert tételeznek föl. A vallá
si helyzet, a lélektani előfeltételek. a felfogás: míndez mást és mást kí
dn. Egyik Páter így jellemezte előttem honfítársaít: Ha valamire túlságo
san rá akarják venni a francia embert. csak azért sem teszi. Tehát ntobor
zásr61" alig lehet szó. Ami mégis van. az igen diszkréten. meghívás for
májában történik; de itt is egy már meglevő kapcsolat. ismeretség alapján.
Minden házban kartotékrendszerrel dolgoznak: ez az alapja a lelkigyakor
latra való meghívásnak. Minden résztvevőról kartotékcédulát készítenek,
amelyen feltüntetik többek közt, míkor végzett itt lelkigyakorlatot és mí 
Iyen csoporttal, 2-3 éves időközökben megismétlik a meghívást egy meg
felelő csoport Ielkígyakorlatara, A kartotékkészlet lassan bővül. akár új je
lentkezőkkel, akár olyanokkal. akiket mált Ielkigyakorlatozök beszéltek rá.
akár úgy. hogyalelkigyakorlatozók megadják ismeróseik cúnét, akikről

föltételezik. hogy ők is résztvennének. Mouvaux-ban az újságok eljegyzé
si és házassági híradásaiból úják ki a címeket és eszerint küldenek meghí
vókat a jegyesi és házas lelkigyakorlatra. Az összes francia házak közül

Mouvaux a legteltebb ház. Itt fejtik ki a legnagyobb toborzó tevékenysé
get. Ez kizárólag levelezés útján történik. Hogy mennyi munkát vesz igény
be. az Jemérhető az eredményból: a meghívó levelekre küldött pozitiv vá
laszok arányszáma 5-100/0. Vagyis egy 20-30-as csoport öuzehozásához 200
300 sót több meghívót kell szétküldeni, Vannak természetesen olyanok is.

(egyesek vagy kisebb csoportok) akik önként, meghívás nélkül kérnek felvé
telt lelkigyakorlatra.

63



Az évi vagy évszaki lelkigyakorlatosprogrammot vagy egy-egy spe
ciális kurzust a plébániai vagy egyházmegyei értesítőkben közlik. Plakát
vagy kisebb hirdetés formájában templomok bejáratánál, egyesületek hir
detőtábláján is kifüggesztik.

Több toborzómunkával lehetne-e több eredményt elérni? Mouvaux
példája rnutatja, hogy igen. Két direktor kifejezte eIóttern , hogy bizony
többet is lehetne tenni a toborzás terén, és az eredmény se maradna ei. De
ember nincs rá, meg nem is gondolnak rá. Megfelelőmódszert kellene ki
találni, de a franciákkal igen nehéz boldogulni. Nagyon igényes a hallga
tóság a lelkigyakorlatot adó Páter személyét illetően is: akárkit nem haj
landók meghallgatni. Rendesen kíkötík, ki legyen az, máskülönben nem
jönnek. A lelkigyakorlatosházak vezetősége tiszteletben tartja a hallgató
ság ilyen természetű kívansagat. Sőt az volt a benyomásom, hogy túlzot
tan is. Az eredmény sokszor az, hogya nagy respektussal mégsem tudnak
eléggé ímponalní,

C h a t e a u n e u f -ről

külön akarok megemlékezni, mint olyan házról, amely külön ka
tegóriához tartozik. Ez a ház, ha nem tévedek, különös isteni gondviselés
alatt áll és sajátos hivatást tölt be.

Semmiféle intézményes toborzótevékenység nincs, elvégzik azt bő
ségesen a volt lelkígyakorlatozők, mínt ahogy engem "toborzott" egy bel
ga fiatalember: egy órán keresztül nem beszélt másról, mínt a chateau
neuf-i lelkígyakorlatről, a következő konklúzióval: "Oda pedig el kell men
níe !" A házban ~O-70 férőhely van, de mínden kurzusról lDD-2DD-at visz
sza kell utasítani, oly nagyszámú a jelentkezés.

Istenhátamögötti hely. semmiféle térképen nem találtam meg. va
sútja nincs. Mégis tömegesen rohanják meg az emberek; nem túlzás. ha
azt mondjuk, hogy az egész világról. Az én csoportomban öt ország volt
képviselve. köztük Kanada is. Két világi pap vezeti, akik jól ismerik Szent
Ignác lelkigyakorlataít. De csak nagyjából követik a szent ignáci módszert,
a sajátos körülményekre való tekintettel. A lelkigyakorlat ötnapos, egytípu
sű, minden héten egy: Hétfőn estétől vasárnap délig. Naponta négy konfe
rencia, egyenkint ötnegyed - egyésháromnegyedórás tartarnmal. Előút ref
lexió utána nincs, lehetetlen is volna. De azért igen buzdítanak az imád
ságra, és a Házban valóban komoly, imádságos szellem uralkodik. Mind az
öt napon át teljes sztlencíum, ami itt természetes is. Ez a fajta így élő. e
rőteljes tanubizonyság az Evangéliumról. A keresztény lényegtanítást ad-
ják: a s z e r e t e t e t. Mást nem is szabad adni, - rnondják, A szetetet ki
vétel nélkül mindenkinek szél, azért ezen a lelkigyakorlaton míndenkí részt
vehet. Ugyanabba a csoportba be is fogadnak rnínden kategóriából való sze-
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mélyt: papot, szerzetest, világít, nőt-férfit, öreget-fiatalt. Csak arra vi
gyáznak, hogy sok pap ne legyen egyszerre (legfeljebb 10). A kérdéseket
igazán széles skálán tárgyalják: ifjúsági, házas. papi vonalon. A példákat
minden kategór íából veszik, így sokkal változatosabb és érdekesebb. A hí
vek sokkal közelebb jutnak a paphoz, jobban belátnak életébe, így megszü
nik számukra a "papi kaszt" lezártsága. És ez a közelség a szeretet evan
géliumi szellemében, kedvező alkalommal történik. Könnyen Iernérhető,

mily előnyös következményei vannak ennek a találkozásnak. Igen számos
a nemkatolikus, hitetlen,sőt kommunista résztvevő - és ennek megfelelően

rengeteg a megtérés. keresztség, ami aztán ebben a keretben és hangulat
ban óriási benyomást tes-z a résztvevők lelkére. A lelkigyakorlatban igye
keznek elérni, hogy a résztvevők már ott éljék a szerétet életét. Valóban
a kurzus végére, a szilencium ellenére, oly meleg, családias hangulat ala
kul ki, hogy az mindenkire ráragad és a szilencium feloldása kor valósággal
kitör.

Ezt a lelkigyakorlatot "Retraite de Chrétienté" -nek nevezik, amely
ben csak egyetlen specializálódás van: az evangéliumi kereszténység.

A lelkigyakorlaton erős l i t II r g i k u s irányzat is érvényesül. Min
dennap van közösségí szentmíse, A responzóriumok, egyes miserészek fel
olvasása és az ének által egészen szorosan bevonják a híveket a szentmíse
hallgatásba. Ez az irányzat különben egész Franciaországban mindenütt meg
figyelhető. de itt láttam legkövetkezetesebben és leghatékonyabban megva
lósítva. A délutáni első konferencia után mindig kiteszik az Oltáriszentsé
get és kint marad vacsora utánig. Pénteken elvégeztetik a keresztűtat, a sza
badban, a rnezőn, ahol egy embermagasságú keresztet hordozva kb. más
fél kilométeres utat járnak be. Végén áldás van az ereklyés kereszttel.

A chateauneuf-í lelkigyakorlatos mozgalmat egy 30 év óta teljes
paralízisben fekvő vak leány, Robin Marta indította el, akinek Abbé Finet,
a ház igazgatója a Ielkíatyja, Az illető stigmatizált. nem eszik, nem iszik,
nem alszik, rengeteget szenved, minden csütörtök-pénteken átéli az Úr Jé
zus szenvedéseit.1939-ben a német megszállás idején a ház építésétől kezd
ve a lelkigyakorlatadás módjáig mindent ő parancsolt meg Abbé Finet-nek
- lsten akaratára hivatkozva, (Foly tatjuk)

+ + +
+ +

+
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ARANYESŐ

Délután háromkor idegesen csengettek az ajtón.
Tizennyolc éves fiú állt előttem.

- Lépjen az írodába, mindjárt végzek a telefonnal, - mutattarn az

oldalsó szebara.
- Nagyon sürgős! - nézett rám rémült szemekkel.
- Annyira sürgős. hogy a telefont sem fejezhetem be)
- Annyira sürgős! - kiáltotta és a szeme tele volt könyörgő rémü-

Iettel ,

A fiúhoz fordultam.
- Van egy Iányísmerősöm, akit feleségül akarok venni. Ó meg nem

akar rám hallgatni. Fél órával ezelőtt kiadta az utamat. hogy többé nem
akar látni.

- Ettől kár annyira megijedni!
- Egészen elvesztettem a fejemet. Hazaszaladtam és bevettem húsz

altatót !

Most már én is megijedtem. Felhívtam a rendőrszobát, ahol azt ta
nácsolták, hogy hívjam a mentőket, de kijönnek ök is. A fiút pedig vigyem
ki a kertbe és erőltessern, hogy járjon.

Jó zuhogó esőben, egyre jobban akadoző hangon elmondta egész ba
ját s jókor értek ide a mentők, mert már ingadoztak a léptei.

Egy óra múlva ápolónői ruhában egy éppen nem csinos lány jött és
magyarázta, hogy míatta lett öngyilkos a fiú. Bevallotta, hogy elküldte ma
gától: azt is. hogy nem szereti , mert ..csúnya". S míg ezt magyarázta, pa
takban csurogtak a könnyei. Talán felindulástól.? Talán az ünnepélyes ese
mény hatása alatt) Hogyan írígylik majd baratnőt. hogy rníatta valaki ön
gyilkos is tudott lenni l

+

Késő délután betegeimet vettem sorba. Harmadiknak Matteo Espo
sitót hagytam. Ezt a beteg öreg embert, aki elmúlt már hetven. Egy szál
haja sem hiányzott. de olyan hófehéren födte sárgás homlokát, mínt vala
mi pamutcsomó a homokos földet. Beteg volt már évek óta ... Arthr ítís" és
olyan aszthma kínozta, míntha az utolsó csepp oxigént szívná fel a levegőt

len világból.
Meglepetésemre kint találtam a verandán. Állig takaróba csavarva,

nádszéken gubbasztott.
Szeme caíllogott az örömtő!' A veranda elé rnutatott.
A pár lépésnyi téren szép zöld fú sarjadt és a bokrok igyekeztek ki

dobni a z első zöld rügyeket. A sarokban lángoló sárga sz úiben, mínt vala-

66



mi vissza nem tartható kacagás egy aranyeső bokor kiáltotta színes diadalát
a nedves szürke levegőbe.

Nézze, - újságoita a nagybeteg öreg ember - kínyflott az aranyeső.

Nagyon szép, - dicsértem meg én is a bokrot. Hogy érzi magát Epo
sitó bátyám, szúrtam a dícséret mellé a kérdést.

- Köszönöm, nagyon jól, bólintott. Olyan szép, annyi örömmel te
li az életem, - már amennyi még hátra van belőle - tette hozzá akadozva
és olyan fuldoklási rohamba kezdett, hogy azt hittem,menten otthal.

Kis idő műlva, mikor újra levegőhöz jutott. lassan, szemét egy perc
re sem véve le a sárga bokorról , inkább csak magának, újra megszólalt:

Olyan jóleső ilyen esős délutánon kíülní ide. €:supa mozgás az élet
köröskörül. A szép tiszta kék eget esőfelhők takarják, mínt valami jótékony
függöny. A zöld fű felágaskodva, tele torokkal nyeli a lehullott eső csepp
jeit. A gyerekek játszanak az utcán. Mindenki süreg-forog, Mindenkinek
van valami dolga, baja, elfoglaltsága és öröme. Az élet ott mozdul a fel
hőkben, a virágokban, a levegőben, a házakban, az emberekben. És én en
nek része lehetek...

Bólíntottam. Azon tűnődtern, hogy öreg, beteg. megkopott gépe
zet, Matteo Espositó, tudod-e, hogy már milyen kis része .•.

Ö az aranyesőt nézte, én az öreg ember arcát.
Talán Fra Angelico nézett így, míkor Madonnáit festette. Ennyi ár

tatlan derűvel és örömmel. Michelangelo tekintete lehetett tele így élettel,
míkor Mózes szobra előtt megrázkódott és beszédre szólította márványát.
Talán Botticelli szeme ragyogott így, amikor meglátta aSzépséget.

+
Este tíz óra lehetett, mikor az }.,:odába hívott az ajtócsengő.

Az öngyilkossággal kísérletező fiú állt előttem.

- Kiengedtek a kőrházbél, - hebegte. Kimosták belőlem az altatót.

- S ilyen egyszerűen elengedtek l
- Nem. Előbb jól összeszídtak, hogy ne csináljak többet ilyet.
- Most mi a terved l
- Megyek haza és jól kialszom magam.
- Elkísérlek egy darabon. Egyikünknek sem árt a friss levegő.

Készakarva Matteo Espositó utcájába kanyarodtarn,
- Nem erre lakom, - figyelmeztetett a fiú.
- Néhány lépés kitérő nem fog ártani, - nyugtattam meg.
Az esti lámpák sárga fényében ragyogott az aranyeső bokor.
- Ide nézz, te ügyetlen hős, erre a friss és boldog víragcsokorra, 

mondtam, Mikor tél volt, nem virágzott ugyan, búslakodhatott is nagyon.
de eszébe sem jutott húsz altatót lenyelní, Tudta, hogy tavasz lesz, napsü-
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tés, öröm. Dideregve várakozott. És most nézz ezekre a sötét ablakokra.
Mögöttük csaknem örökös álmatlanságban. hogy ne fojtsa az asztma. üldö

gél egy nagyon öreg és nagyon beteg ember. Ez az öreg. beteg ember meg
elégedett. Több: boldog.

Míg ezt mondtarn, letörtem egy ágat az aranyesőről.

- Vidd haza, beszéljen neked tovább ez a sárga virág.
A fiú egy darabig a bokrot, az ablakot és a kezében lévő gallyat

nézte. Lassú léptekkel megindult az utcája felé.
Cser Lászl6 SJ

ELMENVÉN AZ EGÉSZ VILÁGRA•.•

Színte sző szerint beteljesül Krísztus parancsa azokon a magyar kis
papokon. akik külföldön kaptak vagy kapnak hatalmat, hogy tanítsanak mín

den nemzetet.
Távoli mísszíös munkára indulnak az ausztriai St. Gabnelben, Uöd-

lingben eztdén márc.18-án szentelt SVD-s kispapok:
gr.Csáky M6ric
Krump Tamás
Mészáros Ferenc

P.Csáky egyháztörténelmi továbbképzésre Rómába került. P. Krurnp ps
P.Mészáros Flores szigetén kaptak mísszfésbeosztást.

Hirschl Józsefet jún. 29-én Eisenstadtban szentelték pappá.
Az egész világra szétszőrtan szentelődík 7 jezsuita teológus, akik

valamikor együtt szegődtek Krísztus szolgálatába:
Viola Kálmán máj .l-én Lővenben (Belgium)
Somfai Béla és
Mik16sházy Attila jún.18-án Toront6ban (Kanada)
Bernáth Kálmán júl. 3l-én Dublinban (Irország)
Szebenyi András júl. 31-én Heytropban (Anglia)
Szilas Lász16 júl. 31-én Frankfúrt am Mainban (Németo.)
Tegyey Gábor júl. 31-én Lyonban (Franciaország)

"Hogy rníndhyáian egyek legyenek és így elhiggye a világ. hogy Te küldöt
ted őket.•• l ft

o o o
o o

o
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KÖNYVEK

Dr. Tölgyes: Das Volk Mariens im Mittelalter

A külföld kevéssé vagy hamis beállításban ismer bennünket. Fontos
feladatot vállalt tehát magára paptérsunk. dr. Tölgyes Lajos "Das Volk Ma
ríens" c. könyve megírásával. Az európai katolikus népek egységét akarja
szolgálni azzal, hogy német nyelven bemutatja a középkor magyar törté
nelrnét, magyar szentjeít, nagy embereit. jelentős uralkodóit a katolíkus

történetfilozófia. fényében.
A történelmi résznek (főleg Hóman-Szekfűalapján) nagy értéke,

hogy helyreigazítja a múlt túlzottan nacionalista magyar történelernszem
léletét (pl. Attila szerepe), ugyanakkor megcáfolja a külföldi téves véle
ményeket és határozottan rámutat a magyar múlt értékeire. Művének hátrá
nyára válik. hogy különböző fajsúlyú forrásokból merít és ezeket nem mín

díg választja szét egymástól. Pl. a Szent István legendájáb6l való részeket
szívesebben olvasnánk csupán apróbetűs érdekességekként. Kissé félő. hogy
a könyv ajánlása inkább elidegeníti a mai magyar ifjúságot, amelynek pe
dig szüksége lenne ilyen katolikus szellemű történelmi tanulmányok olva
sására. A könyv modernebb köntösben jobban vonzaná az olvasör.

Hívjuk fel minél több külföldi figyelmét a műre és megfelelő aján-
lás kíséretében adjuk magyaroknak is a kezébe. H. M.

ffioHÁSZKA: NAPLÓJEGYZETEK KEDVEZM~NYES ÁRON

Az Opus Mystici Corporis Könyvkiadó a következő kedvezményt nyújtja:

Prohászka Ottokár: Naplójegyzet-ek

függelékében Schütz Antal teljes Prohászka életrajzával és a Naplók mutatő

jával még e nyáron kapható a 90 S bolti ár helyett 65 S áron. Megren
delhető: Opus Mystici Corporis) Wien N /51. Postfach 30. Austria.

E rnű az 1961 július l-én működésétmegkezdő Széchenyi Könyvkö
zösség első negyedévi tagilletménye. Mindazon paptársa ink, akik a Széché
nyi Könyvközösségbe belépnek. de e könyvet már megrendelték. ennek meg
felelően az első évi tagilletménynek első negyedét ezzel már befízették,
csak sziveskedjenek ezt a tényt belépésükkor közölni.
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EMIQRACIÓ

Az egy éve szétküldött " Kérdőívekből" ki

töltve befutott 30 '10. Feldolgozásuk most
folyik. A beérkezett válaszokból máris egy
roppant érdekes kép körvonalai bontakoz
nak ki. Jelenleg két választ köztünk. Egy
délamerikait és egy euröpaít, Ezek betekin
tést nyújtanak a magyar lelkipásztorok em
berfeletti rnunkájába és egyúttal buzgó a
postoli lelkületükbe , amellyel minden ma-
gyarnak utánajárnak. Szerk.

Magyarázatok a térképhez:

Hosszúság: 2.098 km, 440 m.
Szélesség: 1625 km.
Területe: 1,285.256,6 kmz . Tengerpart - Felvidék és őserdő.

Legmagasabb hegység: Andesek, 6768 m, örökös hó.
Az Amazonas folyó Iquiros-rial 4 km széles.
Cuzco fölött Machu Pichu többezer éves romváros, 4UOO m magasságban.
Areguipa: itt volt tavaly a földrengés a 5842 rri-es tűzhányó tövében.
Madre de Dios-ban , Puerto Maldorado körül volt a borzalmas árvíz 1960 -b an,

PERUI LEVÉL

Kedves Lacim!
Küldöm a kitöltött kérdőívet és mellékelek hozzá egy kezdetleges

térképvázlatot is, hogy fogalmad legyen, milyen is az a terület. amelyet
nekem többször is be kell nyargalnom. Mekkorák a t a v o l s é g o kj me
Iyeket nem a legmodernebb járművekkel, hanem pnrnítrv autőbuszokon,

kimustrált repülőgépeken, öszvérháton. csónakon, az őserdőben pedig csa
kís gyalogszerrel lehet megtenni. Rettenetesek a távolságok, és ha át aka
runk rrienní Peru másik oldalára, át kell másznunk a Perut közepéri átszelő

Andeseken. Ez 4-6 ezer rnétert jelent. A térképen feltüntettem egy helyet,

melynek a neve "Puno" . A Szaharánál is rettenetesebb terület. 4000 m ma
ga<.>ságban fekszik. Szikla szikla hátán, porsivatag. ahol lélekzetelállúóan
süvít állandóan a dermesztő, csontokig ható hideg szél. Az ajkunk kicsere-
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pesedik és vacogva reszketünk a pokrócok alatt az omnibusz 300 km -es út
szakaszán. Még lélekzetvételre sincs erőnk, úgy nyomja a me.llünket a ret
tenetes szélroham. Többször meg kell állni a kocsínak, mert az üvöltő.szé l
roham -fölverte por - és kőtörmelékfelhő éjszakai sötétséget borít ránk. Élő

lény sehol. Itt-ott néhány négyzetméteren száraz. bozótos "oázis". amely
csodalatosmődonvalahogyan alúlról kapja a nedvességet.

Quincerní lf -tdl Maldonado-ra csakis repülőgépen juthatunk el. Mírr

denki imádkozik. szerongatjuk a rózsafűzért. rnert nemcsak a tengerre kell
menní , hogy megismerjük Isten hatalmát. Elegendő Peruban egyes helye
ken repülögépre ülni. N2. ponta történnek szerencsétrenségek, eltünések , Az
expedíció hónapokig kutatja a Iezuhant Jet gépeket - reménytelenül. Peru

olyan világrész, melynek legnagyobb része még mindig megközelíthetet
len. Ezt a területet leveled vétele óta, 8 hónap alatt, kétszer jártam be.

Kb. 3 OOO m a g y a r él Peruban. Számuk állandóan változik. Az
állam nem engedi a bevándorlást avasfüggöny mi;igül. Katolikus 80 száza
lék. Tekintve a közlekedés színte ősallapotat, a szétszéledt magyarság föl
keresése ig'en nehéz. Repüló- és autóközlekedés csak a nagyobb központok
közott van. Vasútja is kevés és rövídpály ájú,

Dr.Juan Guevarra kardinális. igen jó barátja volt a magyaroknak.
mert Mindszenty prímásunkkal együtt kapta a bíborosi kalapor. Minden nem
zeti összejövetelünkön, miséinken, kUlönösen a "Mindszenty-miséken" sze
mélyesen jelent meg. és ahol tehette segített rajtunk. Halála után fiatal
utódja, Dr.Juan Landazuri Riketts, igen megnehezítette nemcsak a magyar,
de az összes nemzetillégek lelkigondozását. Túlságosan erős nemzeti felfo
gásamiattmindezideig megoldatlanok az "Exul Familia" ren
d e l k e z é s e i is. Nemzeti plébániák felállítását pedig még említeni sem
szabad. Az apostoli nuncíusok, hogy a harcot elkerüljék. semmiféle szere>
pet nem vállalnak ezen a téren. Vallásos társulatot se engedélyez. Éppen
ezért egyházközségünk sincs. Igy, szervezés nélkül. természetesen lassan
szétszőródnak a magyarok. De hiszen ez is a célja ezekkel a rendelkezések
kel. Hogy rn entsern a menthetőt, továbbá, hogy összeütközésbe ne kerül-

jek az egyházi hatósággal. sok próbálkozás után most szervezem a "Mind
szenty -Mozgalmat", amely nem vallásos társulat. se nem politikai párt. ha
nem lelki-szellemi kapcsolat. Összetartani és lelki programmot adva akti
vitást vinni az itteni kevés, közepes, de mégis értékes magyarságba, amely
nek nagyobb része még sírva -vigadva gondol vissza hazájára. Annál is in
kább kell ez az aktivitás. mert az itteni, hihetetlenül lelkiszegény, üres
babonával telíten. csakis külsőségekreépített, de morál nélküli" keresz
ténység" és ..egyházi élet" kilúgozó hatással van a még otthonról hozott.
de már nagyon megfogyatkozott. megfakult vallásí emlékekre is,
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1950 májusában érkeztem Peruba, az akkori b.e.Guevarra kardiná
lis, Lima érseke és Peru prímása meghívására. Csakis a magyarokért jöttem

ide. Időközben azonban rendi előljáróm megbízott a perui Ferences Tarto

mány újoncházának rendbehozásával. Ez a munka 5 évig tartott.
Ideérkezésem után teli templom, gyónások, áldozások, hihetetlen

lelkesedés jellemezte az itteni életet. Új beosztásern nagy csapás volt a fej

lődő szervezkedésre. Csak a vasárnapi szentmisék és szeritbeszédek marad

tak meg a magyarok számára. Mint a tavaszi fagy, úgy hatott ez a lelkek
re. A li m a i n a p n é l k ü l i v il á g pedig elsorvasztotta a szepen meg

indult hajtásokat. Ez nem költői kép! Limában május végétől december kö

zepéig alig van nap. Sokszor hetekig csak egy-egy órahosszáig. Egyébként
olyan borongós az idő, mínt az itteni szegény lelkek.

Jelenlegamagyarok 25-30 százaléka jár templomba.
Ennek az is az oka, hogy Lima az utolsó tíz év alatt hihetetlenül szétnyúlt

és a magyarság az üzleti városrésszé alakult belvarosból az új városrészekbe
húzódott. A vasárnapi, többszöri átszáll ást követelő buszközlekedés is na

gyon megnehezítette a vékonypénzű limai magyaroknak ezt a kényszeruta 
z ást , Igy a közelebbi templomokba igyekeznek a hűséges katolikusok. Je

lenleg pedig még joghatóságom sincs a magyarok részére. Csak a rendes j u
risdictióval rendelkezern. Minden egyébre az illetékes plébánostól kell en

gedélyt kérnem.

Júliusban volt Píurán a nemzeti Eucharisztikus Kungresz-

s z u s , amelyen a Szenta ty át Richard Cushing kardinális képviselte. Utána
Limába jött, hogy tárgyaljon az itteni nyomor enyhítéséröl. De a lelki nyo

mor még nagyobb és ennek egyedüli megoldása: leváltani vagy kemény kéz

zel visszafordítani a kocsi rúdját és európai vezetőkkel helyettesíteni a "nem

zeti" egyházi főméltóságokat. Ez nemcsak az én véleményem! Én kis pont
vagyok. de vannak itt értékes emberek, akik velem együtt eszik a kül töl r

diek számára kirendelt "menűt". Időközben jött egy spanyol pap. akinek az
lett volna a feladata, hogy a Délamerikai Püspökök alkotta "CELAM" ren

delkezése szerint oldja meg az emigrációs kérdést. Látta a terveket és rnost,

hogy kinevezése a kezében van, fölkereste az érseket és megkérdezte/hová
tűntek el az általa [elterjesztett kinevezések, Megmagyarázta, hogy juris

dictic nélkül lehetetlen dolgoznunk. Időközben az érsek a nunciussal meg
alkotta és törvényesítette az "Instituto Peruano De Migration e Integration"

intézményét, hogy mégis legyen valami, csakhogy ne kelljen az Exul Fa

milia rendelkezéseit alkalmazni. A direktor kinevezte a tanácsosokat, köz

tük engem is és bizalomra kért bennünket. rnert egy beadvánnyal újra fel

kereste az érseket, hogy ami elmaradt kíneve zésünket sürgesse. Tehát egy

lépéssel előbbre vagyunk. Az érsek annyira nacionalista, a prelátusok és pa-
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pok sem Iúllönben, hogy első Peru, a többi utána. - Mivel az érsek semmi
körűlmények között sem akar hallani az úgynevezett "Parochia personalis" 
ról, amelyre az Exul Familia utal. kellett valamit csínálnom, hogy össze
hozzam rnagyarjaínkat, akiket elkeserített az évek óta húzódó halogatás.
Igy gondoltam a Mindszenty-Mozgalomra. Végérvényesen átdolgoztam a prog
rammct perui szájíz szerínt, Irtam egy körlevelet a magyaroknak, amely
ben vázoltam a helyzetet és bejelentenem, hogy amíg az egyházközséget
meg nem alapíthatjuk, fogadják el a Míndszenty -Mozgalmat, amely még-
is Összetart és akcióképessé tesz bennünket. A programm szerínt havonta
megjelenik egy kis "Lelkész Értesítő"-féle. Még 1951-ben kaptam az akko-
ri püspöktől. aki most truií Ilo-t érsek és ősz1nte magya.r barát, egy "Impri
matumr -ot a Perui Magyar KatvKurír megjelentetésére, amely havi prog
rammct ad és kalendárium lesz számunkra. Az M. M. programmja értelmé
ben pedig megjelentettink egy spanyol nyeívű kéziratos híradőfélét, amely
közölni fogja a magyarságot érintő és a kommunizmust ismertető megmoz
dulásokat, Mert spanyol í'll, latin Amerika nem akar semmit sem tudni a
kommunizmus veszélyéről.

Tartunk havi összejöveteleket (az itteni japánok felaján
lották termeiket használatra), vallásos előadásokat, ismeretterjesztő kon
ferenciákat. melyekre ittenieket is meghívunk; azért spanyol nyelvű előadás

is lesz. Magyarországot ismertető, történelmi szerepét bizonyító előadások

is sorra kerülnek. A M.M. keretében akarom megoldani a lelkipásztori te
endőket is: hitoktatást, apologetikát felnőtteknek, könyvek-füzetek terjesz
tését. Itt térek ki az "Opus Mystící Corporis"kiadványokra. Igen köszönöm

Jóságodat. hogy ezeket elküldted. Könnyes szemrnel olvastam azokat, rnert
rníéta elszakadtam otthonról, nem olvastam ilyet magyar nyelven. Szeret>

nék belőlük rnínden család számára btztosúaní , Hasonlöképpen mínden asz
szany kezébe egy Krísztusi erkölcstant. Ti el sem tudjátok képzelni. m i t

jelent itt a világ végén a magyar könyv, magyarbetű, Ép
pen azért magyar versekből már van egy kis kollekcíöm, hogy majd az M.
M. keretein belül, családi összejöveteleken tzel úőt adjunk a magyar nyelv
kincseiből.

A "Papi Egység" remek! Hála Istennek, hogy van. Remélem így las
san összejövünk valamennyien és míndent megnyerhettink. Jelenleg nem va
gyok abban a helyzetben, hogy cikket írhassak, mert soha sincs biztos prog
rammom reggelente. Ezért kívánom; hogy minél előbb megérkezzen kine
vezésern, hogy bíztontaní tudjam a magam függetlenségér,

Egészségem ( A reuma elmaradt, de igen gyenge a szfvern, a sok
sok harctól és munkától. De amíg birok, állok a helyemen. - Bocsáss meg,
hogy kibuggyant belőlem egy kis keserűség, de olyan jó. hogy ebből a ret-

74



renetes magányból is elmondhattam valamit, ami a legnehezebb a lel
kemnek. Imádkozzunk egymásért! Szeretettel köszönt és ölel öreg testvéred

Borsányi Balázs OFM

BELGIUMI BESZÁMOLÓ

Minta Tournai-i egyházmegye magyarlelkésze, elsődle

gesen foglalkozom a magyarokkal. Működési területem 4 év óta: Halnaut
megye Belgiumban. Az egész országban kb. 8000 magyar él. Működési te
rületemen 1200. Ebből kétharmad rész a katolíkus, Száznál több községben,
főleg bánya- és ipartelepeken vannak szétszérödva, 180 család mellett a
többség magános fiatal, kb. 800. A családok jelentik a kiegyensúlyozottabb
és vallásosabb réteget. Az egyedUlá1l6 fiatalok nagy része 56-os menekült,

Az újak vallási szempontból nagy tudatlanságot és közönyt mutat
nak. Még ha istenhívöknek mondjak is magukat, nem értik a vas á r n a 
pi misehallgatás kötelezettségét,

A magyar miséken a szétszóródás míatt kevesen tudnak résztvenni.
Ezért igyekszem a különböző helyeken szaporítani a misék számát.

CharIeroi környékén havonta 2 szentmisét tartunk, átlag 30 részt
vevővel. Nagyobb ünnepeken 90-nel. A n d e r l u e s -ben 8 szentrníse volt az
elmúlt évben, átlag 10 hívővel. La Lou vi erre -ben 10 szentrníse , átlag
10. H or n u -ben ll. átlag 10 résztvevővel. S oi g n i e s környékén 4 szent
rníse, átlag 20, Turnai ban 3, átlag 12 résztvevővel.

Körülbelül 1000 magyar él Halnaut megyében. Ebből tehát 160-an
vesznek részt évente néhányszor magyar istentiszteleten.

Természetesen mindenkinek módjában áll résztvenni a vasárnapi
szentmisén a hozzá legközelebb eső templomban. A belga misékre általá
ban kevesen járnak, bár pontos adataim nincsenek. Nem tudom, a magyar
rnísére járók közül hányan mennek templomba, amikor nincs magyar mise.

A vallásgyayorlás másik fokmérője a húsvéti s z e n t g y ö n á s .
Hainaut megyében 50 húsvéti gyónásról tudunk. Gyónási lehetőség havonta
va-n. A házasulandók rendszerint egyházi házasságot kötnek és gyermekei
ket is megkereszrelrettk, A keresztelést, egyházi házasságot, temetés szt
vesen veszik azok is, akik nem gyakorolják vallásukat. Az elmúlt évben 7
keresztelés, 21 házasság, 7 temetés volt.

A vallási tudatlanság igen nagyfokú. Mégis kevesen érdek
lődnek vallási kérdések iránt. 160 -an hallgamak évente magyar szentbeszé
det. 15 olvas vallásos folyóiratot (A Szív, Fatimai Kálvária).
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L á t o g a t á s a i m során csak 15 -en érdeklődtek vallási kérdések i

ránt, pedig az elmúlt évben 150 honfitársamat sikerült meglátogatnom. Ki
fejezetten lelkipásztori munkáim: misék, szentbeszédek, szentségkiszolgál
tatás, család -,beteg - ,börtönlátogatás kb. 300 magyarra hatnak. Havi körle
velemet 600 címre küldöm , A lelki segítségen kívül évente kb. 180 fordul
hozzám Ugyes-bajos dolgokkal: állás-lakásszerzés, fordítás, tolmácsolás,
nyelvkurzus, hivatalos ügyek intézése keretében. A megyémben lakó ma
gyarck közül 600 tart velem valamilyen kapcsolatot. A másik 600-nak sem
miféle kapcsolata sincs, A katolíkus magyarok 10 - 15 s z á z a l é k a igény
li csupán a magyar pap lelki segítségét megyémben. Mivel híveim kivétel
nélkül munkasok, rnunkásífjak, a K e r e s z té n y S z a k s z e ve z e t magyar
tagozata foglalkozik anyagi, szociális és kultúrális igényeikkel. A szocía
lista Szakszervezetnek is vannak magyar tagjai. Keresztény részről alakult
egy M a g y a r K 1u b a múlt év júniusában a magyarok szabadidejének e
gészséges kihasználására. Van még Iíberálí.s és szocíalísta szinezetű klub
is, ami a csekély létszámú és szétszórt magyarokat világnézeti szempont
ból tovább osztja. Hitbuzgalmi egyesületünk nincs. A Keresztény Szak
szervezet rendez alkalmi előadásokat. Kulturális lapjaink: a Magyar Ház
és a Kereszt Népe.

Lelkiek helyett sok magyar anyagi segítséget vár a magyar
lelkésztől. Kb. lOD-an kértek tőlem olyar. szolgálatokat, amelyeket rendes
körülmények között nem a paptól kell kérni. Sokan pénzsegélyt is kértek,
amit kölcsönnek neveztek, de sokszor elfelejtették, hogy vissza is kell fi
zetni. Voltak végül olyanok is, akik azt krvantak, hogy a pap honfitársai
szolgája legyen kultúrális, szórakoztatőés egyéb összejövetelek rendezésé
ben. Én legfőbb célomnak lsten szelgálatét és a l e l k e k m e n té s é t te
kintem. Ebben szetetnék továbbra ls honfitársalm segítségére lenni.

Király István SJ

ARANYMISE

K a r á c s o n y i S á n d o r ny. györi főesperes-helyettes, volt péri es
peres-plébános, a nagybőjt folyamán ITutana bt; aranymiséjét a győri Szent
Imre templomban.

A m b r II s T i b o r c. szerepi apát, kerlileti esperes, hosszúpályi plé
bános, az év elején mutatta be aranymiséjét. Karácsonyra kapta meg apáti
kinevezését. Aranyrrnséje első apáti rniséje volt. Az aranyrnísén megjelent
Hamvas Endre csanádi megyespüspök is.

K a 116 s J á n o s tb. kanonok, esperesplébanos, Monokon mutatta
be aranymiséjét. Kézvezetője Brezan6czy Pál egri apostoli konnányzó volt.
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MISSZiÓ

A SVÁJCIAK MISSZlóstVE: 1960 - 1961

- Vakmerő rnerénylet sok keresztény "missziós -analfabétizrnus" és közöm

bösség ellen. -
Mi a k a t o Lí k u s rn í s s z í ő z

Az Egyház azóta létezik. amióta Krisztus megalapította. De az Egy
ház nem e'tf csapásra jelent meg az egész földön. Úgy ahogyan lsten az em
ber megteremtése után azt a feladatot bízta rá, hogy "növekedjetek és so
kasodjatok és töltsétek be a földet", hasonlóképpen akarja Krisztus is. hogy
Egyháza emberek közreműködésévelterjedjen ki "a földkerekség legvégső

hataraíg l ', Mindaddig. míg ez be nem teljesül, addig beszélhetünk míssztő

ról, a leendő és növekvő Egyházról. Hogy ezt a hatalmas feladatot teljesít
sük, kell. hogy keresztény lelkíísmeretünk nyugtalan legyen.

Ha a hithirdető misszióba megy a "nem-keresztények" közé, akkor
elsősorban nem azért megy. hogy ott iskolákat állítson fel, betegeket ápol
jon és kultúrát írnportaljon. Ezt is. Ez azonban a küldetésének csak egyik

része. A hithirdető azért megy a "nem keresztények" közé. hogy Krisztus
megbízásából és hatalmával az Isten országának örömhírét hirdesse. hogy
a meghívottakat Isten népeként egybegyűjtse, hogya "nem-keresztények"
között meggyöí-ereztesse az Egyházat, amelyben az üdvösséget elnyerhetik
(Dr. Walbert Bühlmann missziol6gus gondolataiból).

Miért szükséges a Missziósévi
760 millió ember szabadult fel az elmúlt években a gyarmatosítás

alól. Ugyanakkor ennek az embertömegnek j o g a van a z i g a z i s z a 
b a d s a g r a , amelyet egyedül Krisztus tud neki megadni. Itt többről van
szö, mint a "fejlődésben elmaradott népek" támogatásáról. Itt arról van
szö, hogy en válhatnak Krísztus Titokzatos Testének tagjaivá Ázsiának és
Afrikának ifjú népei!

Az aratás nagy. Milliók kerülnek a missziós Egyház hatáskörébe.
Azonban ha a szükséges eszközöket nem teremtjük elő. akkor a kommuniz
mus gyűjti be a termést. De jaj nekünk, ha Ázsia és Afrika a kommuniz
mus áldozatává lesz!

Ezideig kb. minden ötödik svájci katolikus törődött a Viligmisszió
val, pedig a pápák ismételten az Egyház legfőbb feladata- és gondjaként
jelölték meg a hithirdetést. Hiszen minden katolíkus az egyetemes és apos-
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toli Egyház hívének vallja magát és részesült a bérmálás szentségében, a
me ly öt apostoli, azaz míssztös érzelmű kereszténnyé képesíti!

Miben áll a Missziósévt
I m a h a d j á r a t! A svájci katolíkus iskolák. ifjúsági egyesületek és plébá
niák szervezett "imaheteket" tartanak a misszi6s gondolat elmélyítésére és
a míssz.íők lelki támogatására: mert ez a legfontosabb és míndenkí számá
ra lehetséges.
Elméleti kiképzés és elmélyülés.

Jól szervezett felvilágosító munka folyik az egész vonalon az Egy
ház misszióstevékenységének megismertetésére - előadások. kiállítások. fil
mek stb. keretében, Jelszavuk. a missziós "allalfabétizmusnak" el kell tün
nie l
Áldozathozatal!

A katclíkus hithirdetés számára nevetségesen kis összeg áll rendel
kezésre. Wrt a svájci katolikusok elhatározták. hogy a németek példájá
ra a nagyböjt folyamán gyűjtést (Opferaktion) szervéznek a következő jel
szóval: ..Wir tetlen I" - Osztozunk ! Megosztjuk.amínk van.

Egy svájci véleménye a Misszi6sévvel kapcsolatban
..Mi [őflakottak vagyunk, míg mások éheznek. Nemde minden ke

reszténynek magaről énerődö kötelessége. azaz még több, belső igénye i
lyen esetben segíteni t I"

Európa elveszítette vezetőuralmát. Ma más hatalmak irányítják a
világ népeinek sorsát. amennyiben ez az emberektől függ.. Mindezek elle
nére nekünk európataknak nagy küldetésünk van: mégpedig az. bogya ke
reszténységet ne csak szóval hirdessük. hanem éljük is azt. Te.núivá, ken
lennünk annak a tarutésnak, amely szerínt az Isten iránti szerétet parancsát
közvetlen az emberszeretet követi. Ez a tanítás képmutaténak nevezi azt.
aki csak szavakkal, nem pedig tettekkel gyakorolja vallását. Vegyük tehát
egyszer komolyan a tényt. hogy a sárga és feketebérű emberek. egyáltalán
minden ember a mí testvérünk '" (Natíonalrat Dr. Kurt Furgler nyüatkozara
ból). Közli .•• é ••. e ..••

A svájci katolikusok idei misszi6sévével kapcsolatos n a g y b ő i t í

g y ű j t é s e 12,300. OOO svájci franket hozott a katolíkus mísszíök számá
ra. Ebből minden katolikusra 6,5 frnak (40 osztrák Schilling) átlagösszeg
hozzájárulás jut. Ez az eredmény - írják - felülmúlt rnínden eddigi svájci
egybAzi gyűjtést és mínden dicséretet megérdemel. szerk,
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Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Főtisztelendő Páter I

Catholic Mission
Tien Chung
Taiwan (Formóza) 1960. okt. 30.

Mi Szatmári Irgalmas Nővérek (négyen) 1936-ban jöttünk ki Kínába.
Eleinte minden jól rnent, mert hazulról tudtak csomagot küldení , de ez las
san-Lassan elmaradt. Az utolsó segúséget a jó Hercegprímásunktól kaptuk,
mí előtt elfogták, azóta semmir. Míg Kínában voltunk, az iskolából és dis
penzariumból fedeztük a napi kiadást, de mikor felborult a helyzet, elvet
tek rníndent, ráadásul még 9 hónapra becsukták, teljesen üres kézzel kerül
tünk ki Hongkongba. Itt a Maryknoll Atyák megszantak és meghívtak
b e n n ti n k e t F o r m ó z á r a. Isten kegyelméből itt vagyunk rnost már 8.
éve.

Megérkezésünk után pár hónap múlva leánykák jöttek és fel
vételüket kérték a Rendbe. Igen nagy örömmel fogadtuk őket és
az ügyet fölterjesztettük Püspök urunknak. Ó is pártfogoita az ügyet és ez
zel megindult az első formézaí leánykák s.zervezete. A jó Isten nagyon meg
áldotta ezt. mert már 60-on felül vannak és kint a missziós területen is dol
goznak heten. Minden évben szépen gyarapszik a számuk, de amennyire nö
vünk. úgy szűkül a hely. Ez ugyanis öregrnisszió és pár ősrégi bambuszház
áll rajta. amit itt-ott egy kicsit megsaroztak, hogy jobban bírja a vihart.
Alacsony. kis ablakos szobák és kénytelenek vagyunk emeletes ágyakat be
léjük tenni. Ez azt jelenti. hogy aki az emeleten van, az beveri a fejét a
tetőbe. Itt egy kis szeba, ott egy kis lyuk, az egész területen szanaszét.
Bizony a. rendet is nehéz így fenntartani.

Püspök urunk összegyűjtött innen-onnan egy kis pénzt. hogy hozzá
fogjanak a noviciátus építéséhez. De a hely nem elég. először is területet
kell venni. Ezt meg is vették, de számításon felül drágának bizonyult. mert
a nagy népességgel a telkek ára is igen magasra szökött , Igy a pénz ráment
a földre.

Az egyházmegye nagy és míndenütt templomot. előadótermetstb-t
kell felállítani. úgyhogy valóban képtelennek látszik a helyzet. De hogy
még jobban be legyen tetézve. ugyancsak K.ÚJából - Mugdenből - meaekül
tek ki kínai Nővérek. Vannak vagy hetvenen. Eddig Róma segítette őket,

de úgy látszik. ott is sokallják és most reá bízták a mi Püspök urunkra. Fel
építettek egy gyönyörű 3 emeletes házat pénz nélkül és most azt a Püspök
úrnak kell fedezni. Igy elmondhatjuk, hogy a szegényt még az ág is húzza.

Ft. Páter. hogya dologra. térjek. arra szezetnénk megkérni, ha vol
na valami mód arra, hogy valahonnan egy kis segítséget kapnánk mí nincs
telen rnagyarok, ezen Taiwani Nővérek első noviciátusának

79



f e l é P ít é s é h e z. Ha volna valaki nemeslelkű jótevő, vagy jótevők, ígé
retül - míg a noviciátus állni fog - imába foglalják minden kívánságukat.

Nagyon szeretnénk őket jól kiképezni. Mert az elsők és ebben a
nagy-pogány világban itt nem olyan kennyű megállni nekik a helyüketj ren
geteg kísértésnek, gúnynak vannak kitéve. Ehhez negyon erős felkészültség
kell, különösen, amikor mísszíős munkába mennek.

Ezért szeretnénk mindegyikkel e l v é g e z t e r n í a középiskolát
is, mert megfelelő műveltséggelrendelkezvenem jönnek olyan könnyen za
varba és biztosabban meg tudják állni a helyüket. Csakhogy ez kimondha
tatlan nagy áldozatokat követel! Jelenleg 47-en tanulnak és ennek költsége
mind a rnisszíót terheü, Az itteni nép nagymértékben anyagias és rnínden
ből pénzt akar húzni, de legfőképpen a leánygyermekből. Ha nagynehezen
lemond ennek a lehetőségéről, amikor beleegyezik, hogy leánya apáca le
gyen, akkor megtagad minden segítséget. úgy hogy jóformán azzal jönnek
be a leánykák, ami éppen rajtuk van.

Küldjük őket iskolába. De a népesség annyira fölszökött, hogy az
iskolák csak a legtehetségesebb tanulókat képesek befogadni, vagyis akik át
mennek a fölvételi vizsgán. 4 ezer tanuló közül fölvesznek legföljebb szá
zat. Igya 47 tanuló 9 különböző területen tanul. Korán reggel 6-kor indul
nak, ki vonattal. ki autóbusszal és megjönnek este nyolckor. Az ebédet ma
gukkal viszik. Legtöbbször egy osztályban van 60 tanuló és azok közül l-
II a keresztény, a többi mind pogány. Egész nap szfviak azt a levegőt és ha
megtudják, hogyamisszióból jár .. akkor még külön köszörülík rajtuk a nyel
vüket és bizony van nekik mit zsebre rakni. Az idő, amit itthon töltenek o
lyan kevés. hogy jóformán alig jut valami a lelki dolgok elintézésére.

Mível olyan kevés az iskola, a kormány állandóan nyaggat, hogy
miért nem nyitunk középískclát, Ugyanis Kínában is volt és elég jó húnév
nek örvendett. De ettől eltekíntve.nekik is csak hasznot hajtana.

Ha meg lehetne oldani ezt a kérdést, egyenesen mennyeí volna:
mert több alkalom volna a híthírdetésre, több hivatást lehetne szerezni a
szerzet számára és egyben jövedelmezőmegélhetés volna a jövőt illetően

a Nővérek részére. Igy lassan önmagunkat tudnánk fenntartani. De mínd eh
hez pénz kellene, ami sajnos nincs és még a láthatáron sincs olyan nagybá
csi, aki ekkora örökséget tudna ránk hagyni.

Az amerikai Provídence Nővéreknek van itt a szornszéd fóvárosban
egy angolnyelvű főískolájuk, Most szemelték fel a dfszterrnüket, A szent

séges Atyától kaptak rá 10 ezer amerikai dollárt, de ez csak egyharmadá
ra lett elég, tessék elképzelni. milyen gyönyörü lehet. Az állami iskolák
is mínd Amaikát61 kapják a segélyt és olyan gyönyörű épületeket állítanak
föl. hogy az embernek összefacsarodik a szfve, mert látja, hogy egyáltalán
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nem arra tanítják a fiatalokat. hogy hálásak legyenek, sőt inkább ellenke
zőleg. Dehát ez az ő dolguk. Csak azt akarom ezzel jelezni, hogy mi mín

denünnen lemaradunk, mint a borravaló. Jóságos Szeatséges Atyánk annyi
segítséget adott ennek az egyházmegyének, hogy nem lehet mégegyszer be
kopogtatni, hogy még mi is itt vagyunk. Az amerikai segély meg az állam
mal van összekötve és nem nagyon gondol a felekezetekkel.

Tetszik látni, így állunk mi itt ezzel a kis csapattal: üres kézzel és
nem sok reménységgel! De azért jókedvűen megy a munka. Kérjük és oS!IO
rnoljuk az Egek Urát, hogy tekintsen reánk is. Azt hiszem, hogy rninket, ma
gyarokat szerét kemény bölcsőben ríngatní , Dehát Ö tudja, hogy mi válik
javunkra. Mi bízunk és imádkozunk. És ha netán a mi gondolatunk nem e
gyeznék az Övével. akkor abba is belenyugszunk és visszük tovább az ügyet
úgy, ahogy Neki tetszik: elvégre az Ö ügye.

Ezzel a gondolatta'! kérjük a jóságos Ft. Pátert, hogyha van valami
módja és még hozzá ideje is, és tetszik akarni , vagyis jobban kifejezve, ha
lehetséges rajtunk segíteni, hogy fel tudjuk húzni vagy az egyik vagy a má
sik épületet, vagy mind a kettőt, igen nagyon hálásan köszönjük és egész é
letünkön át kérjük az Egek Urát, hogy áldja meg érte. De ha nehézségekbe
ütközik, vagy éppen lehetetlen, akkor csak tessék a szemétkosárba dobni ezt
a levelet és elfelejteni az egészet.

A jóságos Isten áldja meg minden fáradozásában, adjon sok-sok ke
gyelmet és türelmet nehéz elfoglaltságában.

Mi alázattal kérjük szerit áldását és néha egy kis megemlékezést ró
lunk is az Úr előtt.

Maradunk mély tiszteletteljes kézcsókkal
Sz. M. J u ven t i a szatmári Irgalmas Nővér

Cím: Sr MvIuventía Pákozdy, catholic Míssíon, Tien Chung Changhus Hsíen,

Taiwan (Eormosa).

MINDSZENTY OKMÁNYTÁR KEDVEZMÉNYES ÁRON:

Felhívjuk olvasóink fígyelmét arra a nagy kedvezményre, melyet
Dr. Vécsey József, a

Mindszenty Okmány tár

szerkesztőjenyújt paptérsainak. A három kötet kedvezményesen kapható
38 DM helyett 18 D M á r o n. Megrendelhetó a szerkesztőnél: Dr. Vécsey
József c/o Raffael Marschall, BREGENZ, Kloster Mehrerau. Austria.
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HAZAI HIREK

HAZAI HELY ZET

..Egypázüldözés az Egyház érdekében": talán így lehetne tömören
összefoglalni a rendszer új taktíkaját, Lefogni a legbuzg6bb papokat, be
börtönözní a leghűségesebb híveket és a püspökök nytlatkozatén keresztül
elhitetni a nyugati Világgal, hogy az állam nem tett mást, mint nagylel
kűen megvédte az Egyházat ellenségeitől. Az Egyház kétezer éven keresz
tUl megérte a véres üldözések sorozatát, de ennyi körmönf'ontsággal még
soha nem találkozott. Horváth Richárd a Katolikus Sz6 febr. 19-i számában
egyenesen kijelenti. hogy a papok lefogása az Egyház érdekében történt.

Józan ember sohasem ringathatja magát Illúztékba az ateista kom
munizmus végső célját és eszközeit illetőleg. De mégis megdöbbeatőenhat
nak az otthoni események. Budapesten és a vidéken tömegesen tartóztattak
le papokat és buzg6 világi apostolokat az elmúlt télen. A lapok erről ismé
telten írtak. Közben megdöbbentő nagy számadatokat is emlegettek. de e
zeket az ellenséges szándékú propaganda dobta bele a köztudatba. A KATH
PRESS március 22-i száma római forrásra hivatkozva 150-re teszi a l e t a r >

t6ztatott papok és világi apostolok számát, ezt addig az idő

pontig minimális adatként elfogadhatjuk. A házkutatások száma Budapes-
ten ennek a számnak többszöröse: ezek során Prohászka, T6th Tihámér,
Banp kön) veket, sőt katekizmusokat és hittankönyveket is koboztak el.

KUlföldön az események során az Univers cúnű angol lap egy cikket
közölt, amely szerint Gr ő s z érsek levelet intézett Mtinich mínísa
terelnökhöz ily szöveggel: "Ezek az emberek éveken keresztül munkatar
saím voltak. Vállalom értük a felelősséget. Ha őket elvitte a rendőrség, vi
gyen el engem is. Ha őket elítélik, vigyenek vissza engem is a börtönbe...
Később a Magy~r Kurir a püspöki kar ellenkező tartalmú nyilatkozatát kö
.zölte egy püspökkari értekezlet alkalmából. E nyilatkozat szerínt a püspöki
kar az egész katolikus papság nevében elhatáIolja magát azoktől az egyhá
zi személyektől, akik ellen az eljáIás indult, elftéli "búnös magarartésekar"
A nyilatkozattal kapcsolatban II Vatikán szóV1vóje hangsúlyozta. hogya
Magyar Kurir nem a magyarországi katolíkus Egyház hivatalos közlönye. A
nyilatkozat szavai többek észrevétele szerínt Horváth Richárd cikkére utal
nak, aki a ..Keresztény felelősséggel" cűnű cikkben hajmeresztő arcátlan
sággal egyenesen IOsszalja, hogy az egyházUldözést nem a püspöki kar hajt-
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ja végre. hanem ezt a piszkos munkát a kommunista állam kénytelen elvé
gezni. Az Új Emberben egy névtelen kommentár cáfolja külföldi lapok cik
kett a magyar egyházüldözésről, felsz6lítja őket. hogy ne írjanak erről a
kérdésről és cinikusan megjegyzi: ..Mindössze néhány. mintegy tucatnyi egy
házi személyről van szö, az 5500 míséző, gyóntató és tanító pap közül••••
tehát a katolikus papságnak igazán elenyésző töredékéről".

A később elfogottak közül a KATHPRESS fent idézett száma két ú
jabb nevet közöl: P. Szunyogh Xavér Ferenc OSB és Halász Pius SOCist. ne
vét. akikkel kapcsolatban a KATHPRESS méltán hivatkozik arra, hogy a li
turgikus mozgalom, illetve aszkétikus irodalmunk kimagasló alakjainak le
tartóztatása egymaga mutatja a politikai vádak tarthatatlanságát. Kétség
telen tény, hogy legderekabb papjaink törekvéséről volt szö, akik felelős

ségUk teljes tudatában foglalkoztak a hívatalos templomi kereten kfvül e
gyénileg is ifjúságunkkal, értelmiségünkkel - a korlátolt lehetőségek lehe
tő teljes kihasználásával valósúván az Evangélium hirdetésének parancsát.

A Kuríer cikke szerím 1961 június 10-én, a letartóztatott papok pe
rének tárgyalásán Lénárd Ödön kijelentette, hogy nem érzi magát bú
nösnek, A bíró kérdésére: ..Ön tehát illegálisan rnűködött, Részesített fia
talokat is hitoktatásban?" - így válaszolt: ..Ebben a materialista társadalom
ban. amelyben élünk, az egyén nagy nyomás alatt áll. Egyes emberek szá
mára, akik különösen ki vannak téve ennek a nyomásnak. lehetetlen. hogy
gyermekeiket nyiltan küldjék hitoktatásra. Igy tehát privát úton terjesztet
tem az Ev'angéliumot. De ha lehet privát zeneoktatást adni. míért legyen
akkor megtiltva az Evangéliumot magánúton tanítani?"

Lapzártakor olvastuk a Reuter hírszolgálat jelentését a magyarorszá

gi per ftélethozataláról. Június 19-én nyolc papot és négy világi apostolt ítél
tek el 3-12 év.ig terjedő börtönre. polgári jogaik megfosztására és részleges
jószágvesztésre. A legkeményebb büntetést a 12 évre ítélt Tabódy István lel
kipásztor kapta. akit hazaárulással vádoltak. A cisztercita P. Barlay 8. a pia
rista P.Lénárd Ödön 71. Emődi Lászl67. Ikvay László 6. Havas Géza 51.
Merényi Gyula SOCist.4! és Kölley György 3 évi börtönt kapott, A :világi a
postolok közül Földi Endre 6~. Nobílis Gábor 4. Hontvary Miklós 3~ és Gáldi
Zoltán 2í évi börtönbüntetést kapott. A Reuter híriroda szerint az államü
gyész nyiltan bevallotta. hogy egyesek csak ..lelkipásztori ténykedéssel" vé
tettek a kommunista rendszer ellen.

A pUspöki kart Kállai Gyula míníszterelnökhelyettes meghívta az
Egyházügyi Hivatalba tárgyalásra. A rendszer kívánsá3a: aktfv együttmű

ködés az állam és az egyház között a magyar nép jellemének átformálásá
ra. A püspökök kötelezték papjaikat a papi békemozgalomban való aktív
részvételre. Vallásoktatásban csak azokat a gyermekeket részesítsék, akik-
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nek míndkét szülője írásban kéri ezt a plébaníán, A vallásoktatás érdeké
ben ne fejtsenek ki propagandát, a sz6székről ne hirdessék, különösen pedig
ne "zaklassák a szülőket" azzal, hogy őket még fel is keresik. Ez szerintük
a lelkiismereti szabadság megsértése. A papok alkalmazását és fizetését ma
gára vállalja az állam. A püspökök e követeléseket vísszautasúottak,

Minden val6színűség szerínt az egyházüldözés űjabb hullám át Moszk
va parancsa indította el. Általánosabb akciőröl van szö, amely különösen

Lengyelországban érezhető még. A Pravdában is éles támadások jelentek
meg XXIII. János pápa ellen.

A magyarországi helyzettel kapcsolatban a március 25-i vatikáni
nyilatkozat rámutatott arra. hogy a kormányzat a mai napig sem engedte
meg. hogya szematya által 1959-ben kinevezett két segédpüspök: Belon
Gellért Pécsett és Winkler József Szombathelyen elfoglalja hivatalát.

Legjobb papjaink félreállúásával egyidőben az Élet és Tudomány
és az istentagadás hivatalos lapja, a Világosság rníndjobban sürgetik a val
lás elleni harcot. Buzdftanak az egyetemeken. gimnáziumokban a t e i s t a
cliá k k ö r ö k megalakúására. A budapesti egyetem bölcsészeti, természet
tudományi és jogi karán már két-két ateista diákkört létesrtetrek. A károm
lásnak egyik szörnyű faja a materialista "hiszekegy", amely hitvallásunk
kigúnyolása és így hangzik: "Hiszek az emberben, minden műnek mínden
hatö teremtőjében. És a technikában, amely mindenen uralkodik; amely
fogantatott az emberi szellemtől, született a tudomanyoktöl, kűizatott az
elmaradottság alatt, feltámadott a mi időnkben. a legnagyobb értékké e
melkedett, úgyhogy egykor ítélkezni fog eleven és holt népek fölött. Hi
szek az emberben lak6z6 értelemben, az uralkodó osztályban, a [öakaratű

emberek köz Jsségében. egy jobb életben, egy nagyszerű jövőben és az a
nyag örökkéval6ságában. "

lmádkozzunk testvéreinkért, hogy helytálljanak a szenvedésben és
jobb hiveink el ne fáradjanak, hitükben a nyomás alatt meg ne ínogjanak,
rendületlenül kitartva Egyházunk mellett,

"Lenn a síkarnlé tér, nyomás felül 
vész és gyalázat el ne rántsanak.....

ERDtLYI HELYZET
A vallásellenes propaganda ide is mind erősebben átterJed, de a sok

viharban megedzett erdélyi lélek Lankadatlanul küzd tovább. A vallásUldözés
itt még a kisebbségi sorssal is párosul és ma nem lehet. mint Trianon után
reménykedően tekinteni az anyaország felé sem.

Az egyházmegye kb. 300 papot számlál. Val6színűen 28-30 szenved
börtönben. A békepap! mozgalomnak a papság eddig jobban ellen tudott ál1-
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ni, mínt az anyaországban. Márton Áron, ,.Erdély Míndszentyje" , rezidenciá

jában van. Onnan csak a székesegyházig mehet, Mólshová nem. Legfeljebb
papi lelkigyakorlatok és rekollekci6k tartása révén lehet kapcsolatban pap
jaival. Egy rníníszterí osztályfőnökellenőrzi.

1956-ig az egész országban csak egy szeminárium működött: a gyu
lafehérvári. Itt vannak val6színűlega nagyváradi és szatmári egyházme
gyékpapnövendékei is. Számuk az elmúlt tanévben 82 volt. Ujabbari az el
magyarosodás veszélye míatt két másik szeminárium felállítását engedé
lyezték: Iasiban a román és Temesvárott a német anyanyelvűek számára.

A szannár-nagyváradi egyházmegyét Czumbel Lajos kormányozza.
Őt még a börtönben vértanúhalált halt Schefler János püspök nevezte ki u
tódjának, de csak az idén tudta átvenni a nagyváradi részek kormányzását.
mert a román Pop Iosíf szentiobbí apátot tartották haláláig az egyházmegye
ordinariusának.

+
Újból megjelent sík Sándor Zsoltáros könyve a Szerit István Tár

sulat kiadásában. Mint ismeretes, a zsoltárfordítást annak idején SiK Sándor
végezte el a magyar püspöki kar által kijelölt zsoltár-bizottság ellenórzé
sével és a pápai Bibliai Intézet új latin szövegének figyelembevételével.
Imakönyv alakban, egészvászonkötésben jelent meg. Ára 33 forint.

+
A Szent István Társulat kiadásában megjelent még C z a p i k G Yu l a

e1húuyt egri érsek által összeállított Temető-könyv. Ára 46 forint.
+

A pannonhalmi bencés föapátság világhírű könyvtárának
h6napokig tartő leltározása befejeződon. Összesen 220 ezer könyvet szám
Ialtak meg.

GY tM ÁNTMISE

Bu j n o v s z k Y T a m á s szentszékí ülnök, ny. osztopáni plébános,
Balatonlellén mutatta be gyémántmiséjét. A veszprémi apostoli kormányz6
kanonoki címmel tüntette kL A Szeritatya apostoli áldí1sát és fényképét kUld
te neki.

K r u s n i c z k Y K á l m á n c. esperes, bodonyi plébános, az egri fő

egyházmegye legidősebb szolgalatban levő papja, húsvéthétfón mutatta be
gyérnantmtséjét. A gyémánnnisén megjelent Brezan6czy Pál apostoli kor
manyzö, aki akézvezetői tisztet is ellátta.
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HALOTTAINK

Keifes Károly ny. esperes, öttevényi plébános (67,44)
Töke István tb. kanonok nyvesperesplébanos, a székesfehérvári egyházme-

gye papja (77)
Se b e s t y é n Antal pápai kamarás ny. esperesplébános Kisdorogon (88)
J a k a b Lajos premontrei tanár Szombathelyen
M á ty us Imre berentei plébános (55,30)
C súc s István székesfehérvári protonotárius kanonok c. prépost (87,66)
Sá n d o r Lajos ezüstmisés áldozópap, horti kisegítő lelkész (64, 25)
Bö l e Kornél domonkosrendi szerzetes Pannonhalmán (74,57,51)
M e II a u Márton pápai prelátus, a debreceni svetíts lánynevelőintézet 40

éven át volt Igazgatöja (77,54)
Hö r v á t h József pápai kamarás ny. esperesplébános (70 I 49)
Le p e y Emil szentszéki tanácsos, ny. váci egyházmegyei plébános (81)
Ó c sa y György váci egyházmegyés ny. plébános (72)
Ba r b o r i k István ny. piarista tanár (70)
C sé P l ö Pál cisztercirendi aranymísés áldozópap, székesfehérvári volt ház

főnökhelyettesPannonhalmán (82,62,57)
V l a g y o v i t s István ny. lelkész; nagyvaradegyhazmegyeí áldozópap Gyu

lán, április B-án
Kecskés Károly pécsi egyházmegyés ny. lelkész (67), a Széher-úti kór-

házban
M o ln ár Gyula pápai kamarás, Székesfehérvár-vasútvidéki plébános (58, 33)
Rohonc zi Péter M6r ciszterci áldozópap Székesfehérvárott (69,44)
Haug Nándor ny. plébános, pécsi egyházmegyés
Sa nd r i k Mihály ny. plébános. pécsi egyházmegyés
C s o k o n a y Béla ny. plébános, pécsi egyházmegyés
S z é II János ugodi plébános veszprémi egyházmegyés
Pa ta k i Ferenc zamárdi lelkész veszprémi egyházmegyés
Ra vas z István püspöki tanácsos, ságvári plébános
M II n d i János ajkarendeki lelkész
Molnár Antal dr. Igazgatö-lelkész
Pongr ác z Tibor hajmáskéri lelkész
F 11 r s t e i n József dr. mikl6si plébános
Ver e c z k e y Béla pápai prelátus, 6csai c. prépost főesperes ny. plébános

Pestlőrincen (86)
Se II e r Pál tápi h. plébános (65,43)
Var g h a Theodorich volt ferences tartományfőnök, volt római egyetemi
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tanár és dékán Budapesten. Április 28-án temették el (70,53.46)
Ré vé sz Dezső dr. görögkatolikus plébános Windsor, Kanada (64. 30)

Az első világháborúban a gimnázium padjaibél vonult he, mint ön
kéntes. Elérte a főhadnagyi rendfokozatot. Háború után a hajdúdo
rogi egyhazrnegyébe vétette fel magát. Tanulmányait Esztergomban
végezte. Tokajban hitoktató, Makón káplán, Pírlesen plébános. A
második világháborúban tábori főlelkész, majd Ausztriában a mene
kültek lelkipásztora. Ennek jutalmául esperesi cúnet kap. 1951-ben
kivándorol Kanadába és ott előbb mínt wellandí lelkész működík,

majd 1957 -ben windsori plébános lesz. Temetése április 13-án volt.
A szertartást Borecky Izidor püspök végezte.

BÖLE KORNtL
Az egész ország ismerte ót; hiszen a Credo és a Rözsafűzértarsulat,

amelyeknek vezetője volt, az egész országet behálózta. És ő járta is az or
szágot. Számtalan misszió és lelkigyakorlat fűződik nevéhez. Nagy érdeme.
hogya férfiakat olyan ügyesen és eredményesen szervezte be a Credo egye
sületbe. P.Bús Jakab jezsuita atyának is volt egy férfi egyesülete az "Ave"
(Anyaszentegyházat Védő Egyesület). Ave: ez olyan szépen, lágyan csen
gó szó, A Credo: keményen hangzik, a betűít ropogtamí lehet, - szokta
volt mondani Kornél atya. S a férfiak olyan élvezettel ropogtatják már ma
gát a szőt is, hogy elfelejtenek káromkodní . A követelmény nem volt sok.
Az évi húsvéti szentáldozás és a havi gyűlés.

Több alkalommal volt a budapesti és vidéki rendházak élén mint
perjel. Irodalmi munkássága is számotrevő volt. Legutolsó munkái közé tar
tozott a Magyarországi Mária-emlékek összegyűjtése. Az is jellemző kö
rülmény, hogy anagy Mária -tísztelő az Angelus imádkozása közben halt
meg.

Szinte az ő fáradhatatlan munkájának, imádságának köszönhető,

hogy Árpádházi boldog Margitot az Egyház a szemek sorába iktatta.
Nem sokkal a szenttéavatas öröme után neki is, mint Margitnak, ott

kellett állnia az ország romjain. A Rózsafüzér Királynője és a vezeklő szent
Margit volt minden reménye. Credo! Meggyőződése volt, hogy a viharok
elmúlnak és ök ismét megmentik a sokat szenvedőmagyar népet.

Margit fiatalon, ő öreg korára vezekelt a nemzetért. A rendházakat
elraboltak, a rendet feloszlatták, ő maga is a pannonhalmi szocí álís ott
honban fejezte be életét.

Elhúnyt paptestvéreinket foglaljuk mement6inkba!
+ REQUlESCANT IN PACEI +
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FELvtTEL A MAGYAR SZENT BENEDEK RElIDBE

A magyar szem Benedek Rend külföldí tagozata szerétettel hívja tag
jai közé azokat a fiatal magyarokat. akik szerzetesí , papi és nevelői hiva
tásban akarják szolgálni Istent és Egyházának. valamint édes hazánknak ügyét.

Szent Benedek a VI. század elején út Regulájával índrrorta meg azt a
szerzetesí mozgalmat, amelyből a népvándorlás korában az európai barbár
népek apostolai és nevelői származtak. A benedekrendi kolostorok nemcsak
mínr a keresztény hit és lelkiélet szenrélyeí, hanem mínt az ember szellemi
és anyagi művelódésének iskolái is, döntő hatással voltak az euröpaí kultúra
és a nyugati keresztény humanizmus kialakulására. A rend több mint tízezer
szerzetesével és többszáz kolostorával az Egyház legnagyobb szerzetesrend
jei közé számít, és a modern élet szükségleteíhez alkalmazkodva világszer
te ma ís ugyanazt az eszményt szolgálja, amelynek révén másfél évezredes
története folyamán oly sok j6t tett a keresztény rnűvelődés érdekében.

Magyar népünk apostolai, Szent István király térítő munkatarsaí is
benedekrendi szerzetesek voltak. A Szentkirály által aíapúott Pannonhalmi
Főmonostor. rnínt a bencés rend magyar ágának anyaháza, az általa veze
tett két katolikus gtmnaztumrnal, a körűlmények adta lehetőségek között ma
is hirdeti a keresztény hit és az emberi művelődés eszméit odahaza. Az egy
házi iskolák á1lamosításáig a magyar bencés rend tagjainak szama meghalad
ta a haromszázat, akik lelkipásztori ~s tudományos rnunkassaguk mellett ki
lenc gimnáziumban - köztük az 1946-ban alapított csepeli gimnáziumban 
nevelték a magyar ifjúságot a keresztény humanizmus szellemében.

Kül földön a magyar bencéseknek két új alapításuk van. A bra
ziliai Sao Pauloban lévő Szent Gellért kolostor a közel ötszáz diákot nevelő
braztlnyelvű Szent Imre gimnázium me llett ellátja a braziliai magyarság
lelki és kultúrál.ís gondozását, vezeti az ifjúság cserkészmozgalmát és szín
vonalas magyar hetilapot szerkeszt, A kaliforniai San Francisco közelében
alapriort Szent István kolostornak pedig angoinyelvű középískolaja van. Tag
jai a környék magyar és amerikai hrveínek lelki gondozásában is tevékeny
részt vesznek. Néhány rendtárs az Európában élő magyarok lelki és kultúrá
lis gondozásával, főleg a főiskolai és középískolaí ifjúság nevelésével mun
kálkodik az Egyház egyetemes mísszíös küldetésének rnegvalösűassn,

A külföldre került fiatal magyarok közül néhányan már tagjai lettek
a Rendnek. Mível azonban az Úr szőllőjében sok a munka s a munkás soha
sem elég, a Rend szavesen fogad további jelentkezőket, akik hivatást érez
nek magukban arra, hogy a bencés kolostori közösség liturgikus imaéletével
és imádsággal megszentelt munkájával keressék életük legfőbb céljaként
Istent. s, benne örök boldogságukat és embertársaik szolgalatat, Lehet jelent-
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kezni nemcsak szerzetespapi, hanem egyszerű szerzetestestvérí hivatáJsal is.
Ut6bbiak valamely mesterséget tanulnak ki, ha be1épés1lk előtt ezt még nem
tették volna meg, vagy rendi-iskolai adrnínísztracíés, illetőleg megfelelő

képesírés esetén tanári munkabeosztást kapnak.
A komoly érdeklődök írjanak további felvi1ágos{tá~rtaz alábbi

cűnre:

P. Gerardo Békés OSB
Collegio S. Anselmo

ROMA. Via Porta Lavernale 19 (Italia).

FELVÉTEL A JÉZUS T.ÁRSASÁGBA

A Jezsuita Rend magyar rendtartományába pályázhatnak olyan
ifjak, akik hivatást éreznek a szerzetesí életre. Akik s z e r z e t e sp a p o k
akarnak lenni, azoknak a belépéskor legalább középískolaí végzettséggel
kell rendelkezníök. Akik s e g ít ó t e s t v é r e k n e k jelentkeznek, azok a
házimunkákban, irodákban és műhelyekben segítik a rendet céljának meg
val6sításában: Mindent Isten nagyobb dicsöségére és a lel
kek megmentésére!

A J é :a u st á r s a s á g a katolíkus Egyház legnagyobb és legelterjed 
tebb szerzetesrendje, Jelenleg több mínt 35, OOO tagja van a világ mínden
részében. A jezsuita rend lelkipásztorkodással, hítreriesztéssel, tanftással
és tudományos kutatással foglalkozik a modern technika mínden eszközének
segítségével. A rend tagjai kivál6t alkottak a hittudomány, bölcselet és a
tudomány rnínden egyéb ágában.

Az emigrációban élő 160 m a g y a r j e z s u i ta külön rendtartomány
banszervezve működik 4 világrészben és 28 klllönbözö országban. Egyetemen
és főiskolán tanít 25, középískolaban 9. magyar lelkipásztorkodással foglal
kozik 30, misszionárius 22, a római központban van 6, tanulmányait végzi
40 rendtag. segítótestvérként működik 19, egyéb beosztásban van 9.

Az érdeklődök újanak a magyar Tartományfőnöknek:

Rev. Andrew Var ga SJ
Fordham University

NEWYORK 58. N.Y.,USA
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IMA A SZENTLÉLEKHEZ
a Il. vatikáni zsinat sikeréért

Szentlélek Isten, akit Jézus nevében az Atya küldött, hogy ál
landóan az Egyházzal légy és azt csalatkozhatatlanul vezessed: áraszd,
kérünk kegyesen az általános zsinatra bő ajandékaidat.

Tanítónk és édes Vígasztalónk: világosítsd meg egyházi Elöljá
róink elméjét, akik a római pápa szavát követve, meghívásának eleget
téve együtt lesznek a szent zsinaton.

Add, hogy ez a zsinat bőséges gyümölcsöt teremjen: az Evagéli
um világossága és ereje rnínd jobban áthassa az emberi társadalmat, a
katolikus vallás és a hitterjesztés munkája életerősen haladjon előre és
virágozzék, sikerüljön az embereknek az egyházi tanítás teljesebb isme
retére eljutniok és a keresztény erkölcsök megtartása üdvös előhaladást

tegyen.
Lelkünk édes Vendége: szilárdítsd meg a lelkünket az igazságban,

tedd szrvünket fogékonnyá az engedelmességre, hogy amit a zsinat el
fog rendelni, azt őszinte alázattal fogadjuk és készségesen teljesítsük.

Azokért a juhokért is könyörgünk, akik már nem tartoznak Jézus
Krisztus egyetlen aklahoz, hogy akik a keresztény nevet büszkén viselik,
eljussanak végre az egyedüli Pásztor kormányzása alatt az egységhez.

Ismételd meg a mí korunkban is új pünkösd által a csodáidat, és
add meg Szentegyházadnak, hogy Máriával, Jézus anyjával kitartson az
állhatatos imában és szent Péter vezetésével isteni Üdvözítőnkországát,
az igazság és igazságosság országát, a szerétet és béke országát az egész
világra terjessze ki. Amen.

+

Az Apostoli szem Penitentiaria 10 évi búcsút engedélyez a hívek
nek. ha ezt az imát legalább tökéletes bánattal a szavükben ájtatosan
elimádkozzák; teljes búcsút pedig a szokásos feltételek mellett úgy
nyerhetnek, ha egy hónapon át naponta elimádkozzák. (AAS, 1959,832)
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